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บทที ่3
แอนติเจน (Antigens)

แอนติเจน (Antigen ; Ag) คือส่ิงแปลกปลอมหรือสารอะไรก็ตามที่สามารถชักน ํา
(induce) ใหรางกายสรางแอนติบอดีหรือ specifically sensitized lymphocyte (ลิมโฟไซตท่ีถูกกระตุน
แลวและพรอมที่จะตอบสนองตอแอนติเจนที่มากระตุนนั้นโดยเฉพาะ) ซึ่งอาจเปนชนิด humoral
immune response  (ภูมิคุมกันในนํ้ าเหลือง) หรอื cell-mediated immune response (ภูมิคุมกันชนิด
พึ่งเซลล) และสามารถทํ าปฏิกิริยาจํ าเพาะกับแอนติบอดีหรือ lymphocyte นั้นๆ ได โดยมีการเปล่ียน
แปลงของ B และ T-lymphocyte  แอนติเจนมีความหมายคลายกับ immunogen สํ าหรับแอนติเจนที่
ทํ าใหเกิดโรคภูมิแพ อาจเรียกวา allergen

คุณสมบัติของ antigen:
1. Immunogenicity คือความสามารถในการกระตุนใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนองทาง

ภูมิคุมกัน เราเรียกสารที่มีความสามารถนี้วา “Immunogen”
2. Antigenicity คือความสามารถในการทํ าปฏิกิริยาจํ าเพาะ (specificity) กับ

ภูมิคุมกันท่ีเกิดข้ึน ซึ่งอาจเปนแอนติบอดีหรือ sensitized T-lymphocyte เราเรียกสารที่มีคุณสมบัติ
จํ าเพาะดังกลาวนี้วาแอนติเจน (antigen)

เรามักใชคํ าวา immunogen และแอนติเจนแทนกันได สารบางอยางมีโครงสรางที่ไม
เหมาะสม เมื่อเขาสูรางกายไมสามารถกระตุนใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนองทางภูมิคุมกันได ในภายหลัง
เม่ือถูกดัดแปลงโดย macrophage จึงสามารถเปน immunogen ได

Antigenic determinant (Epitope)
หนวยยอยบนโมเลกุลของแอนติเจนหรือต ําแหนงยอยๆ บนผิวของแอนติเจน ท่ีจะ

จับยึดกับแอนติบอดีหรือ sensitized T-cell เกิดการตอบสนองทางภูมิคุมกันของรางกาย โดยสามารถ
กระตุนระบบภูมิคุมกัน โครงสรางทางเคม ี การวางตัวของ antigenic determinant ในตัวกลาง และ
ประจุบนผิว

แอนติเจน 1 ตัว สามารถมีหลาย antigenic determinant และแอนติเจนแตละชนิดจะ
มี antigenic determinant ไมเทากัน เชน โมเลกุลของไขไก (albumin) มี antigenic determinant 5 อัน
โมเลกุลของ  thyroglobulin มี antigenic determinant 40 อัน เปนตน  เปนเครื่องบงชี้วาการรวมตัว
กันระหวางแอนติเจนและแอนติบอดี จะมีความจ ําเพาะ (specificity) และเหนียวแนน (affinity) เชน
T-lymphocyte ชนิดจ ําเพาะที่เกิดจากการกระตุนของ antigenic determinant ใดจะมีความจ ําเพาะตอ
แอนติเจนนั้นเทานั้น
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โดยท่ัวไปโครงสรางของแอนติบอดีจะมีตํ าแหนงบนผิวซ่ึงสามารถเขาทํ าปฏิกิริยากับ
แอนติเจนเพียง 2 แหง ซ่ึงมีลักษณะคลายคลึงกัน อยูตรงปลายของโมเลกุลดังนั้นแอนติบอดี 1
โมเลกุล สามารถทํ าปฏิกิริยาเฉพาะกับแอนติเจนชนิดเดียวกัน (mono-specific) ได 2 โมเลกุล
(bivalent)

ภาพท่ี 3-1 Multispecific และ multivalent ของ antigen molecule (Roitt et al 1993)

คุณสมบัติโดยทั่วไปของแอนติเจน
1.  เปนสิ่งแปลกปลอม (foreignness)
โมเลกุลที่ชักน ําใหรางกายเกิดการตอบสนองทางภูมิคุมกันได โดยปกติจะไมพบใน

เซลลรางกาย หรือสิ่งที่อยูในรางกายแตไมเคยสัมผัสกับระบบภูมิคุมกัน  เมื่อเกิดการเล็ดลอดออกมา
ระบบภูมิคุมกันจะจัดเปนสิ่งแปลกปลอมเชนกัน หรือสารที่เซลลสรางขึ้นแลว แอนติบอดีจ ําไมไดวา
สารนั้นเปนของตัวเอง (self or non-self ของระบบภูมิคุมกัน)

2. คุณสมบัติทางกายภาพ (Physical properties)
ขนาดของโมเลกุล จะตองใหญพอ โดยทั่วไปสารที่เปนแอนติเจนที่ดีมักมีนํ ้าหนัก

โมเลกุลเทากัน หรือมากกวา 10,000 ขึ้นไป สารที่มีนํ ้าหนักโมเลกุลนอยกวา 10,000 มักไมสามารถ
เปนแอนติเจนหรือเปนไดไมด ี  เชน insulin (นํ ้าหนักโมเลกุล 5000) และ glucagon (นํ ้าหนัก
โมเลกุล 3800) สามารถกระตุนใหเกิดแอนติบอดีได แตจะเกิดในจ ํานวนนอย ถาหากน ําไปรวมกับ
protein carrier ซ่ึงทํ าใหมีนํ้ าหนักโมเลกุลมากกวา 10,000 จะทํ าใหการสราง immune response เกิด
ไดดีมาก  ถาใหกับสัตวทดลองโดยไมรวมกับ complete Freund’s adjuvant จะเกิดเพียง cellular
immune response ตอสารนั้น โดยไมเกิดแอนติบอดี ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากสารที่มีขนาดเล็กเกินไป
ไมสามารถไปประสานให T-cell มาชวย B-cell สรางแอนติบอดีได  จึงไมมีแอนติบอดีเกิดขึ้น

โครงสราง ถาแอนติเจนมีโครงสรางที่สลับซับซอนก็จะสามารถกระตุนภูมิคุมกันไดดี
โปรตีนบางชนิดที่เปนโมเลกุลเดี่ยวๆ (monomer) จะไมกระตุนระบบภูมิคุมกัน แตถาโปรตีนนั้น
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ประกอบดวยหลายโมเลกุล (polymer) หรือมีการเกาะกลุมกัน (aggregate) จะสามารถชักน ําใหราง
กายสรางแอนติบอดีได แอนติเจนบางชนิดเมื่อกระตุนใหรางกายสรางแอนติบอดีที่จ ําเพาะขึ้นแลว เม่ือ
เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสราง แอนติบอดีนั้นจะไมสามารถจับกับแอนติเจนที่เปลี่ยนแปลงใหมนี้ได
เชน โปรตีน เม่ือเกิดการเสียสภาพ (denaturation) โครงสรางจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งโครงสรางนี้จะ
สามารถไปกระตุนระบบภูมิคุมกันใหสรางแอนติบอดีตัวใหมขึ้นได

ประจ ุ(charge)  ความเปน immunogenicity ไมขึ้นกับประจุของแอนติเจนนั้นๆ จะมี
ผลตอประจุของแอนติบอดีที่เกิดขึ้น เชน การกระตุนระบบภูมิคุมกันดวยแอนติเจนที่มีประจุบวก
แอนติบอดีที่เกิดขึ้นจะมีประจุลบ

ทางท่ีสามารถเขาถึงได (accessibility) การเรียงตัวของ antigenic determinant ท่ีหนา
แนนเกินไปอาจทํ าใหระบบภูมิคุมกันไมสามารถเขาไปรับรูได เพราะฉะนั้นตองมีการเรียงตัวที่เหมาะ
สม จึงท ําใหเกิดการตอบสนองทางภูมิคุมกันได

3. Adjuvant
สารท่ีเม่ือใหเขาสูรางกายพรอมกับแอนติเจนแลวจะชวยเสริมใหรางกายมีการตอบ

สนองตอแอนติเจนไดดียิ่งขึ้น อาจจะไปยืดเวลาการอยูในรางกายของแอนติเจนใหนานขึ้น และ
สามารถแสดง antigenic determinants ไดมากข้ึน สวนใหญเปนพวกไขมัน (oil) โดยจะคอยๆ ปลอย
แอนติเจนออกมาทีละนอย ทํ าใหการตอบสนองทางภูมิคุมกันเกิดขึ้นไดด ีเชน Freund’s adjuvant  ซ่ึง
แบงเปน

1. Incomplete Freund’s adjuvant  เปน water in oil emulsion
          2. Complete Freund’s adjuvant เปน water in oil emulsion ท่ีมี

Mycobacterium tuberculosis ที่ถูกฆาดวยความรอนแลวรวมอยูในชั้นของนํ ้ามันดวย Complete
Freund's adjuvant สามารถกระตุนใหเกิดแอนติบอดีไดดีกวา water in oil emulsion

4. คุณสมบัติทางเคมี (Chemical properties)
สารอินทรียทั้งหลายรวมทั้งจุลินทรียและผลผลิตของจุลินทรีย เชน พิษ (toxin) หรือ

แมแตสารสังเคราะหบางอยาง สามารถเปนแอนติเจนได ระหวาง โปรตีน คารโบไฮเดรท กรดนิวคลี
อิคและไขมัน  โปรตีนจัดเปนแอนติเจนที่ดีที่สุด

ในสวน antigenic determinant ของ protein antigen ชนิดหนึ่ง จะประกอบดวย
amino acid 4-5 ตัว และในจ ํานวนนี้ควรมีตัวชวยเสริม rigidity ใหแกโมเลกุลของ แอนติเจนเชน
tyrosine group เปน amino acid group ท่ีมี potent antigenicity เพราะมันสามารถเสริมสราง rigidity
ใหกับสวนของโมเลกุลท่ีอยูใกลเคียง จะเห็นไดจากตัวอยาง เชน gelatin ปกติจะเปน poor antigen
เพราะสวนประกอบโมเลกุลมี tyrosine อยูนอย ถาเดิม tyrosine group ใหไปรวมตัวกับ gelatin โดย
ใหมี tyrosine residue ประมาณ 2 เปอรเซ็นต จะทํ าให gelatin กลายเปนแอนติเจนที่ดีได
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คารโบไฮเดรทบางชนิดเปนแอนติเจนไดดี กรดนิวคลีอิคไมใชแอนติเจนที่ด ีแตถาอยู
ในรูปของ single stranded DNA  สามารถเปนแอนติเจนได  ไขมันไมเปนแอนติเจน นอกจากบาง
ชนิดทํ าหนาที่เปน hapten ได เชน cardiolipin ของเนื้อเยื่อหัวใจ

มีสารหลายชนิดที่มีคุณสมบัติเปนแอนติเจนได คือเมื่อเขาสูรางกายแลวสามารถ
กระตุนใหมี immune response เกิดขึ้น ในบรรดาสารตาง ๆ (ในตาราง 3-1) protein จะมีคุณสมบติั
เปนแอนติเจนไดดีที่สุด

ตารางท่ี 3-1  สารชนิดตางๆ ท่ีสามารถเปนแอนติเจนได

Type Source
Protein Serum protein, Tissue potein, Structural protein ของ

virus, bacteria และจุลินทรียอื่นๆ Microbial products
(toxins), Plant protein และ Enzymes

Lipoprotein Serum lipoprotein ใน cell membrane
Polysaccharides Capsules of bacteria (pneumococcus)
Lipoplysaccharides Cell wall of gram-negative bacteria (endotoxins)
Glycoproteins Blood group substances A และ B
Polypeptides Hormones (insulin, growth hormones), synthetic

compounds
Nucleic acids Nucleoproteins, single-stranded DNA

สารท่ีเปนแอนติเจนที่ดีไดจะตองถูกฟาโกซัยทจับกิน และยอยไดในฟาโกซัยท แตสารบางชนิด เชน
polystyrene ที่ถูกฟาโกซัยทกินแตไมถูกยอยก็สามารถเปนแอนติเจนไดแตไมดีนัก และถาสารที่ถูกฟา
โกซัยทจับกินและยอยหมด ก็จะไมเกิดการกระตุนภูมิคุมกัน แตถายอยแลวยังมีเหลือก็จะเปน
แอนติเจนไปกระตุนระบบภูมิคุมกันของรางกายได

จากโครงสรางที่บิดหรือมวนพับไปมาของ protein (antigen molecule) จะยังผลใหมี
หลายตํ าแหนงบนผิวของแอนติเจนสามารถทํ าปฏิกิริยาเฉพาะเจาะจงกับแอนติบอดีท่ีมีโครงสรางพอ
เหมาะ ตํ าแหนงบนผิวของแอนติเจนเหลานี้เรียกวา antigenic determinant หรือ epitope เนื่องจาก
antigenic determinant บนผิวของแอนติเจนมีรูปรางหรือโครงสรางที่แตกตางกันไป จึงท ําใหแอนติเจน
นั้น สามารถทํ าปฏิกิริยากับแอนติบอดีไดหลายชนิด (multispecific) และสามารถทํ าปฏิกิริยากับ
แอนติบอดีไดหลายโมเลกุล (multivalent) (ภาพที่ 3-1)

Antigen อาจจะอยูในลักษณะเปน soluble protein หรือเปนสวนใดสวนหนึ่งของเซลล
ในมนุษยหรือส่ิงมีชีวิต เชน red blood cell, tissue, virus bacteria, fungi หรอื เกสรพืช ในเซลลของ
bacteria จะมีสวนตางๆ ที่สามารถแสดงคุณสมบัติแอนติเจนได ตัวอยางเชน Steptococcus group A.
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5. คุณสมบัติของ Host
Immunogenicity  จะขึ้นกับ host ซึ่งจะแตกตางกันเมื่อตาง species หรือแมแต

species เดียวกันก็ตางกันในแตละบุคคล ขึ้นกับพันธุกรรม อายุ และอาหาร เชน แอนติเจนบางชนิด
อาจจะไมกระตุนระบบภูมิคุมกันของกระตายเลย แตกลับไปกระตุนไดดีในหน ูทั้งนี้ขึ้นกับ gene ท่ีควบ
คุมการตอบสนองภูมิคุมกันในสัตวนั้นๆ นอกจากนี้ปริมาณแอนติเจนที่เขาสูโฮสตนอยไปหรือมากไป
และทางที่แอนติเจนเขาสูโฮสตก็มีบทบาทเชนกัน

ความจ ําเพาะของแอนติเจน (antigenic specificity)
หมายถึง คุณสมบัติของแอนติเจนที่จะทํ าปฏิกิริยาเฉพาะกับแอนติบอดีที่มีโครงสราง

ทางเคมี ฟสิกส และประจุที่เหมาะสมกัน
ปจจัยท่ีควบคุมความจํ าเพาะของ antigenic determinant ไดแก
1.  สวนประกอบทางเคมี ในโครงสรางของแอนติเจน เชน
ก.  ถามีการเปล่ียนแปลง acidic และ basic group ของ antigen molecule จะทํ าให

specificity ของแอนติเจนเปลี่ยนแปลงไป สํ าหรับ  non-ionic group ใน antigen molecule ไมคอยมี
ผลตอการเปลี่ยนแปลง specificity

ข.  ถามีการเปล่ียนแปลงของ terminal group ของ antigen molecule ก็จะทํ าให
specificity ของแอนติเจนเปลี่ยนไป

2.  Physical state ของ antigen molecule ก็มีผลตอ antigenic specificity เชน
protein antigen ถูก denature ดวยความรอน เปนผลให specificity ของแอนติเจนเสียไป

3.  Spatial configuration ของสวน antigenic determinant site มีความสํ าคัญในการ
ควบคุมความจํ าเพาะของแอนติเจนถา spatial configeration เปลี่ยนแปลงไป ก็ทํ าให specificity
เปลี่ยนไปไดเชนกัน

Hapten:

หมายถึงแอนติเจนที่มีคุณสมบัติไมครบถวน คือมีความจํ าเพาะ (specificity) แตไม
มีความสามารถกระตุนใหเกิดการสรางภูมิคุมกัน (immunogenicity)  hapten มีโครงสรางอยางงาย ๆ
ขนาดเล็ก ซ่ึง Landsteiner เปนผูพบวา โดยลํ าพังตัว hapten เอง ไมสามารถชักนํ าใหเกิดการสราง T
lymphocyte หรือแอนติบอดีที่จํ าเพาะได แตถารวมกับโมเลกุลของสารอื่นที่ท ําหนาที่เปน “carrier”
(เชน protein) แลวสามารถชักน ําใหเกิดการสราง T lymphocyte หรือแอนติบอดีที่จ ําเพาะได และมี
ปฏิกิริยาเฉพาะกับแอนติเจนนั้นได เนื่องจากมันมี antigenic determinant ท่ีจํ าเพาะสํ าหรับแอนติบอดี
นั้นเขาจึงใหชื่อสารนี้วา Hapten ตัวอยาง เชน penicillin, sedormid, quinidine, cardiolipin,
dinitrofluorobenzen, picryl chloride, formaldehyde, arsanilic acid.
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ผลของ Carrier

ภาพท่ี 3-2  การทดลองที่แสดงการใช hapten รวมกับ carrier ฉีดเขาหนู
      DNP-BSA = Dinitrophenyl bound  to Bovine serum albumin
      BSA     = Bovine serum albumin
      DNP-OA   = Dinitrophenyl bound  to Ovalbumin

A.
1. DNP-BSA 1ํ respone
2. DNP-BSA Primed mice 2 ํ respone
3. DNP-OA Primed mice 1ํ respone

เม่ือมีการเปล่ียน carrier จะเกิดการตอบสนองแบบใหม carrier ตัว
หนึ่งจะกระตุนใหเกิดการตอบสนองแบบหนึ่ง

4. BSA Primed mice No response
ถาให carrier อยางเดียวไมเกิดการตอบสนองทางภูมิคุมกัน

B.

ภาพท่ี 3-3  การทดลองที่แสดงการใช hapten รวมกับ carrier ฉีดเขาหนู

สํ าหรับ benzylpenicllin เม่ืออยูใน acid form (benzylpenicillenic acid = BPE) เขา
รวมกับ protein ในสภาวะที่เหมาะสมในรางกายกลายเปน penicilloyl-protein conjugate หรอื
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penicillenic acid protein conjugate ซ่ึงจะทํ าหนาที่เปน haptenic group กระตุนใหรางกายสราง
แอนติบอดีตอตาน และเปนสาเหตุของอาการแพในเวลาตอมา

Sedormid และ quinindine ทํ าหนาที่เปน hapten โดยไปจับบน platelet ทํ าใหมีคุณ
สมบัติเปนแอนติเจนกระตุนใหเกิดการสรางแอนติบอดีตอ sedormid หรอื quinidine ซึ่งจะกลับไปทํ า
ปฏิกิริยากับแอนติเจนบนผิว platelet ทํ าให platelet ถูกทํ าลาย ยังผลใหเกิด thrombocytopenic
purpura

Cardiolipin เปนสารพวก lipid ท่ีทํ าหนาที่เปน specific hapten ตอ Wasserman
antigen ซึ่งนิยมใชกันมากในการทดสอบทางดาน serology ตอโรค syphilis คือ ผูท่ีปวยเปน syphilis
จะมีแอนติบอดีที่ทํ าปฏิกิริยากับ cardiolipin สาร cardiolipin พบไดใน tissue ของพชืและสัตวหลาย
ชนิด ปกติท่ีใชกันมักนิยมสกัดจาก beef heart โครงสรางของ cardiolipin ประกอบดวย glycerol 3
โมเลกุล ซึ่งถูก esterified โดย phosphate 2 group และ unsaturated fatty acid 4 โมเลกุล สํ าหรับ
picryl chloride, formaldehyde, arsanilic acid เมื่อฉีดเขาผิวหนังหรือฉีดเขาเสนเลือด จะสามารถไป
รวมกับ protein ของผิวหนัง หรอื plasma protein แลวกระตุนใหรางกายสรางแอนติบอดีขึ้นไดเชนกัน
จากตัวอยางดังกลาวจะเห็นวา hapten กลายเปนแอนติเจนดวยตัวเอง (supontaneous conjugation)
โดยรวมกับ carrier molecule ในรางกายแลวกระตุนใหรางกายสรางแอนติบอดีเพราะฉะนั้นในแงของ
ความตานทานเชื้อโรคก็อาจเปนไดที่ parasitic organism สรางหรือปลอยสารออกมา แลวไปรวมกับ
host carrier molecule กระตุนใหรางกายสรางภูมิคุมกันตอตาน

ทางท่ีแอนติเจนและ hapten เขาสูรางกาย
เราสามารถแบงเปน 2 ทางใหญ ๆ คือ
1.  Natural ways ทางที่แอนติเจนหรือ hapten เขาสูรางกายไดเอง เชน respiratory

tract และ  intestinal tract นอกจากนี้ยังผานทาง placenta ซึ่งเปนทางที่แอนติเจนจากแมและลูกมีการ
แลกเปล่ียนกัน สํ าหรับ hapten มักเขาทางผิวหนัง

2.  Artificial ways ทางที่แอนติเจนหรือ hapten เขาสูรางกายโดยการกระท ําของคน
เชน โดยการฉีดเขาไป (injection) โดยการใหเลือด และ plasma โดยการทํ า tisue transplantation
และโดยการใหยาตาง ๆ (drug administration)

บทบาทของ Injected Antigen :
ภายหลังการฉีดแอนติเจนเขาสูรางกาย ปริมาณแอนติเจนจะมีการลดลง ซึ่งขึ้นอยูกับ

ชนิดของแอนติเจนท่ีฉีดและทางท่ีฉีดเขาไป (route of injection) ถาหากแอนติเจนเปนชนิด soluble
antigen และฉีดเขาไปทางเสนเลือด (intravenous) ปริมาณการลดลงของแอนติเจนใน plasma จะลด
ลงได 3 ระยะ คือ

1. Equalization หรือ redistribution หรอื equilibrationแอนติเจนจะซึม (diffuse)
เขาไปในชองวางภายนอกเสนเลือด (extravascular space) อยางรวดเร็ว เพ่ือทํ าให body fluid เกิด
ความสมดุลย เพราะฉะนั้นปริมาณแอนติเจนในชวงนี้จะลดลงอยางรวดเร็ว ในระยะเวลาอันสั้น
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2. Degradation หรอื metabolic decay ในระยะนี้แอนติเจนจะถูกทํ าใหสลายตัวดวย
ขบวนการของ phagocytosis หรือจาก metabolism ของ รางกาย การลดลงจะเปนไปชากวาระยะแรก
และใชเวลานาน

3. Immune elimination ระยะนี้จะมีการก ําจัดแอนติเจนอยางรวดเร็วโดยรางกายจะ
สรางแอนติบอดีกลาวคือแอนติเจนจะถูกทํ าลายอยางรวดเร็วโดยทํ าปฏิกิริยากับแอนติบอดีเกิดเปน 
antigen-antibody complex หรืออาจเรียกวาเกิด immune clearance ภายหลังจากแอนติเจนถูกกํ าจัด
ใหหมดไปแลว ใน serum ก็จะมีปริมาณของแอนติบอดีมากขึ้นเรื่อย ๆ (ภาพที่ 3-4)

             = Antigen concentration in serum
-----    = Antibody concentration in serum

.
ภาพท่ี 3-4  การลดลงของ soluble antigen ภายหลังจากฉีดเขาทางเสน เลือด (ดัดแปลงจาก

Joseph A. Bellanti,1971)
ถาแอนติเจนเปนชนิด particular antigen เชนเม็ดเลือดเเดง หรือ bacteria จะไมมีการซึมออกไปสูชอง
วางภายนอกเสนเลือด แตจะถูกก ําจัดอยางรวดเร็วดวยขบวนการ phagocytosis  สํ าหรับคนหรือสัตวท่ี
เคยไดรับแอนติเจนมากอน และยังมีแอนติบอดีในรางกายระดับสูง ถาฉีดแอนติเจนชนิดนั้นเขาไปอีก
immune clearance จะเกิดขึ้นทันท ีอยางไรก็ตามอัตราการลดลงทดลองแอนติเจนที่ฉีดเขาไปครั้งแรก
นั้นขึ้นอยูกับปจจัยอีกหลายอยางเชน

-  ปริมาณของแอนติเจนที่ฉีดเขาไป
-  อัตราการทํ าลายของ metabolic destruction
-  ชวงเวลากอนที่จะเริ่มมีการสรางแอนติบอดี(Lag period)
-  อัตราการสราง antibody

ชนิดของ antigen:
การจ ําแนกชนิดของแอนติเจนมีการจ ําแนกหลายวิธี บางวิธีก็แบงแอนติเจนตามชนิด

ของแหลงท่ีมา บางวิธีก็แบงตามความสํ าคัญทางคลีนิค (clinical significance)

Days after injection
2 6 84 10

Equilibration

Metobolic dacay

Immune elimination

Free antibody in
serumConcentration

0
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การจ ําแนกแอนติเจนตามชนิดของแหลงที่มา  แบงไดดังนี้
1. Species-specific antigen เปนแอนติเจนประจ ําของแตละ species ถาให

แอนติเจนนี้ เขาไปใน species ที่ตางกัน จะทํ าใหมีการสรางแอนติบอดีแตถาใหเขาไปใน species เดียว
กัน จะไมมีการสรางแอนติบอดีถึงแมวาแอนติเจนชนิดนี้จะ specific มาก แตถาแอนติบอดีเขมขนมาก
ๆ จะ พบวาเกิด cross-reaction กับแอนติเจนของสัตวที่มีวิวัฒนาการใกลชิดกันมากได

2. Organ-specific antigen เปนแอนติเจนที่มีอยูในอวัยวะบางอยางถาเปนแอนติเจน
ท่ีมีเฉพาะอวัยวะใน species หน่ึง ซ่ึงไมเหมือนกับ species อื่น เรียกวา organ-specific and species
specific antigen เชน thyroglobulin, insulin แตถามีคลายกันในหลาย species ก็เรียก organ specific
heterogenic antigen เชน protein ของ  ocular lens (ซึ่งพบตั้งแตไนปลาถึงคน) และสมอง เปนตน

การเรียกชื่อแอนติเจน
ตามแหลงก ําเนิด

Sequestered antigen  แอนติเจนที่รอดพนจากการรับรูของระบบภูมิคุมกันของราง
กาย เชน สมอง อัณฑะ และเลนสลูกตา ฯลฯ

Organ-specific antigen มีเฉพาะในอวัยวะหนึ่งๆ
Species-specific antigen  มีเฉพาะในสัตวพันธุเดียวกัน

ตามแหลงท่ีไดมาทางชีววิทยา
Auto-antigen ไดมาจากรางกายในสัตวตัวเดียวกัน
Iso-antigen ไดมาจากสัตวชนิดเดียวกันแตตางตัวกัน เชน blood group

antigen ของคน
Hetero-antigen แอนติเจนที่เปนของสัตวตางชนิดกัน
Miorobial-antigen ไดมาจากผลผลิตของจุลินทรีย

ตามบทบาทในการกระตุน
Thymus-dependent antigen  อาศัย T-cells ในการชวย B-cells สราง Ab เชน เม็ด

เลือดแดงของแกะ
Thymus-independent antigen - สามารถกระตุนให B-cells สราง แอนติบอดี ได

เอง โดยไมตองอาศัยความชวยเหลือจาก T-cells เชน
lipopolysaccharide antigens

Allergen สารที่กระตุนใหเกิดภาวะภูมิแพ เชน ฝุนละออง เกสร
ดอกไม ยา ฯลฯ

Transplantation antigen สารที่เปนตัวกํ าหนดปฏิกิริยาตอบโตจากการปลูกถายอวัยวะ
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T-dependent antigen
แอนติเจน ท่ีข้ึนอยูกับ T-cell กอนจะไปกระตุน B-cell ใหสรางแอนติบอดี โดย

แอนติเจนจะถูกจับกินโดย macrophage กอน แลว macrophage จะผานมาให T-helper cells ซึ่งจะ
รวมกับ B-cell  B-cell จะเจริญเปน Blast cell       Plasma cells     Ab production
ตัวอยางเชน Polynucleotide Ag

ภาพที่ 3-5 การท ํางานรวมกันระหวาง T และ B lymphocyte หลังจากไดรับแอนติเจน

ตารางที่ 3-2 Complement fixation titer ใน antiserum ของกระตายตออวัยวะสวนตางๆ ของวัว
(William C. Boyd, 1996)

Antigen
(from cattle)

Rabbit antiserum to

Trachea Thymus Kidney Sperm
Trachea 80 <10 <10 0
Thymus 20 40 0 <10
Kidney <10 0 80 <10
Sperm 0 0 0 40
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3. Isoantigen (Individual specific antigen) เปนแอนติเจนที่แตกตางกันระหวาง
สมาชิกของ species เดียวกัน ไดแก blood group antigen เชน ABO, Rh antigen ซึ่งมีกรรมพันธุเปน
ตัวควบคุม ในนํ ้าเหลืองของแตละคนจะมีแอนติบอดีตอตานแอนติเจนชนิดที่ตัวเองไมมี นอกจากนี้
isoantigen ยังพบใน platelet, granulocyte, lymphocyte, serum protein และ fixed tissues (ตารางที่
3-4)

ตารางที่ 3-3  Isoantigens และ isoantibodies ใน ABO blood group

Blood group Antigen  on red blood cells Antibody in serum
A A anti-B
B B anti-A

AB AB -
O - anti-A, anti-B

4. Heterophile antigen หรอื Heterogenetic antigen เปนแอนติเจนที่พบในสัตวชนิด
ตางชนิดกัน แตมีคุณสมบัติของแอนติเจนใกลเคียงกัน ตัวอยางเชน Forssman antigen ซึ่งเปน
แอนติเจนท่ีพบในเม็ดเลือดแดงของแกะ ในเนื้อเยื่อของสัตวหลาย species (เชน มา, สุนัข, แมว, หนู
ขาว, หนตูะเภา) ใน bacteria บางชนิด (เชน Pneumococci, Bacillus anthracis, Neisseria
catarrhalis) และในพืชบางชนิด สํ าหรับในคนพบในคนท่ีมีเลือด Group A และ AB คุณสมบัติพิเศษ
อยางหนึ่งของ Forssman antigen คือสามารถทนตอการตมหรือ autoclave สํ าหรับแอนติบอดีตอ
heterophile antigen มีช่ือวา heterophile antibody ซึ่งไดพบใน serum ของคนปกติบางคน หรือคนที่
เปนโรคบางชนิดโดยเฉพาะโรค infectious mononucleosis และ serum sickness พบวาใน serum คน
ไขจะมี titer ของแอนติบอดีสูงที่สุด เพราะฉะนั้น heterophile system สามารถนํ ามาใชใหเปน
ประโยชนในการวิเคราะหโรคบางอยางเชน

- Weil-Felix reaction ซึ่งใชประกอบการวินิจฉัยโรค typhus
- Paul-Bunnel reaction ซึ่งใชประกอบการวินิจฉัยโรค infectious mononucleosis
- Wasserman reaction และ VDRL reaction ซึ่งใชประกอบการวินิจฉัยโรค syphilis

ตารางที่ 3-4 Isoantigens ชนิดตาง ๆ (Joseph A.  Bellanti ,1971)

Type Example of Isoantigen Clinical Significance
Red blood cell ABO, Rh blood groups Hemolytic disease of newborn

tranfusion reaction
White blood cell Histocompatibility (HL-A) and

neutrophil immunity
Transplantation  antigens

Platelets Platelet antigens Transplantion, Thrombocytopenia
Serum proteins Gamma globulin Immunologic deficiency
Fixed tissues Histocompatibility Transplantation antigens (HL-A)
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5.  Microbial antigen ไดแกแอนติเจนที่เปนพวกจุลินทรียท้ังหลาย เชน bacteria,
fungi, virus ซึ่งบางชนิดจะมีแอนติเจนเปนสวนที่แสดงความรุนแรง (virulence) เชน

ก. Protein เชน exotoxin ของ Corynebacterium diphteria, Clostridium tetani,
Clostridium botulinum

ข.  Polysaccharide เชน Capsular polysaccharide ของ Pneumococci ซึ่งเปนสวนที่
เพิ่มความรุนแรงในการทํ าใหเกิดโรคใหแก Pneumococci และ ยังสามารถน ํามาใชประโยชนในการ
จ ําแนก Pheumococci ออกเปน type ตาง ๆ อีกดวย

ค.  Carbohydrate-protein complexes ซ่ึง carbohydrate ทํ าหนาที่เปน hapten พบใน
bacteria หลายชนิด

ง.  Lipopolysaccharide-protein-lipid complex พบใน cell wall, ของ Gram-
negative bacteria ซ่ึง Gram-negative bacteria ซ่ึง complex นี้เกี่ยวของกับ Boiwin antigen, somatic
(0) antigen และ endotoxin ของ bacteria

   Lipopolysaccharide - protein -lipid complex

Lipopolysaccharide         Lipid  B
    (undergraded polysaccharide)  Conjugated protein    (easily split off)

Phosphorylated                          Lipid A                                           Protein
Polysaccharide

ภาพท่ี 3-6 Diagramme แสดงสวนประกอยของ endotoxin complex ใน cell wall ของ
gram-negative bacteria (Roitt  et al., 1993)

แอนติบอดีตอ nucleic acid สามารถตรวจพบในคนที่เปนโรค Lupus erythrematosus
ในนํ้ าเหลืองของผูปวยจะมีแอนติบอดีซึ่งสามารถทํ าปฏิกิริยากับ DNA และ RNA จากการศึกษาพบวา
DNA ทํ าใหเกิดการสรางแอนติบอดีที่จะทํ าปฏิกิริยาเฉพาะกับ host DNA และ DNA ของ species อื่น

การจ ําแนกแอนติเจนตามความสํ าคัญทางคลีนิค แบงไดดังนี้
1. Exogenous antigens เปนแอนติเจนที่รางกายไดรับจากภายนอก เชน จุลินทรีย

เกสรพืช ยา หรอื pollutant ตางๆ แอนติเจนเหลานี้มักจะเกี่ยวของกับการกอใหโรคตางๆ ขึ้นในคน
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2. Antigenous antigens เปนแอนติเจนที่มีอยูในรางกายของแตละบุคคล และรวมไป
ถึงพวก heterologous antigens, autologous antigens และ homologus antigens ดังตารางท่ี 3-5

การแยกระหวาง self antigen และ foreign antigen
ปกติในระหวาง fetal life สัตวสามารถที่จะจ ําแอนติเจนในตัวของมันเองได (self

recognition) แตมี tissue บางอยางในรางกายซึ่งอยูในอวัยวะที่ไมเคยพบกับ lymphoid tissue ใน
กระแสเลือด เชน สมอง ไต อัณฑะ เลนสตา เปนตน tissue พวกนี้ในบางสภาวะสามารถกระตุนใหราง
กายสรางแอนติบอดีได จึงถูกเรียกวา inaccessible antigen หรอื occult antigen ซึ่งมักจะเปนสาเหตุ
ของ autoimmune disease

จากการทดลองของ Voisin และ Delaunay ในป ค.ศ. 1951 เขาฉีด testicular tissue
รวมกับ adjuvant (สารที่เมื่อผสมกับแอนติเจนแลวใหเขาไปในรางกาย จะชวยเพิ่ม immunogenicity
ใหแกแอนติเจน) เขาสัตวทดลอง พบวามันจะทํ าใหเกิดโรคท่ีเรียกวา aspermatogenesis ขึ้นกับสัตว
ทดลอง

ตารางท่ี 3-5  การแยกชนิดของแอนติเจนตามความสํ าคัญทางคลีนิค
(Joseph A.Bellanti, 1971)

Type Example Clinical Significance
Exogenous Virus, bacteria, pollen Susceptible to infection,

immunologically  mediated disease
(asthma)

Endogenous
Heterologous Heterogenetic Pathogenesis of certain

Antigens Disease, e.g. glomerulonephritis
rheumatic  fever

Autologous Organ-specific antigens Autoimmune diseases
Homologous Blood group histo-compatibility

antigens (HLA)
Hemolytic disease of the newborn,
transfusion reactions, transplantation
immunity


