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บทคัดยอ
การควบคุมการทํางานของเซลลตาง ๆ ในรางกายมนุษยและสัตว เกิดขึ้นจากการติดตอสื่อสารระหวาง
เซลล กลไกการติดตอสื่อสารเกิดขึ้นไดในสองรูปแบบคือ การสัมผัสโดยตรงระหวางเซลล (direct cell contact)
และการสื่อสารผานตัวกลาง (mediators) เชน โปรตีนหรือฮอรโมนที่ไปมีผลกระตุนหรือควบคุมการทํางานของ
เซลลอื่นผานการส งสัญญาณเขาสูเซลล (cell signaling) ในกรณีของแบคทีเรียแตละชนิดก็ มีการติดตอสื่อสาร
ระหวางเซลลเชนกัน เรียกวา “quorum sensing system” ซึ่งเปนการสื่อสารที่เกิดจากการสรางสารที่เรียกวา
autoinducer ทําหนาที่เปรียบเสมือนสื่อกลางในการสื่อสาร การสื่อสารที่เกิดขึ้นระหวางเซลลแบคทีเรียเปนกลไก
สําคัญอยางหนึ่งที่แบคทีเรียใชควบคุมการตอบสนองตอสิ่งแวดลอมและควบคุมการแสดงออกของยีนหลายชนิด
รวมทั้งยีนที่เกี่ยวของกับปจจัยกอโรค (virulence gene) ดวย ในบทความนี้จะไดอธิบายถึงความรูและกลไกการ
ควบคุมพื้นฐานของระบบ quorum sensing พรอมทั้งตัวอยางของการตอบสนองตอระบบ quorum sensing ใน
การควบคุมการแสดงออกของยีนที่กอโรครุนแรงในเชื้อ Pseudomonas aeruginosa
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ABSTRACT
Controlling the work of human and animal cells are associated with cell to cell
communication. The mechanism can be divided into two types, first is direct cell to cell contact
and second is mediate by mediator molecules which release and bind on to the cell surface
molecules, and activate cell functions via signaling pathway. Similarly to mammalian cells,
bacterial cells also have a communication system which named as a “quorum sensing system”.
Each different bacterial species are able to produce different molecules called autoinducer,
which act as a mediator to communication. This quorum sensing system plays an important role
for bacteria in respond to environmental condition and control expression of several virulence
genes. In this review, the basic knowledge and mechanism of the quorum sensing and the role
of quorum sensing which involved to virulence genes expression in P. aeruginosa will be
discussed.
คําสําคัญ: ระบบควอรัมเซนซิง ปจจัยกอโรค Pseudomonas aeruginosa
Keywords: Quorum sensing system, Virulence factors, Pseudomonas aeruginosa

บทนํา
แบคทีเรียมีกลไกการแสดงออกของยีนหลาย
ชนิดที่ เกิด จากการสื่ อสารระหวางเซลลของแบคทีเรี ย
ด ว ยกั น ซึ่ ง นั ก วิ ท ยาศาสตร ไ ด ศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ ม าเป น
เวลานานแล ว และพบว าแบคที เ รี ย แต ล ะเซลล นั้น มี
ภาษาของตั วเองสํ าหรับใชติ ดตอสื่อสารระหวางเซลล
กลไกการติดตอสื่อสารระหวางเซลลแบคทีเรียนี้เรียกวา
“quorum sensing” (QS) ซึ่งเปนกระบวนการสื่อสาร
ที่เกิดจากแบคทีเรียสรางสารโมเลกุลขนาดเล็กเรียกวา
autoinducer ที่แตกตางกันไปในแบคทีเรียแตละชนิด
การสื่อสารที่เกิดขึ้นระหวางแบคทีเรียเปนกลไกสําคัญ
อั น หนึ่ ง ที่ แ บคที เ รี ย ใช ค วบคุ ม การตอบสนองต อ
สิ่ง แวดลอม และควบคุ ม การแสดงออกของยี นหลาย
ชนิด รวมทั้งยีนที่เกี่ยวของกับปจจัยกอโรค (virulence
gene) ในแบคทีเรียกอโรค ในบทความนี้จะไดอธิบาย
ถึ ง ความรู ใ นเบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ กลไกการควบคุ ม ของ
ระบบ QS พร อมทั้ ง ตั วอย างของการตอบสนองต อ

ระบบ QS ในการควบคุมการแสดงออกของปจจัยกอ
โรคโดยเฉพาะในเชื้อ Pseudomonas aeruginosa

การคนพบ quorum sensing
ระบบ quorum sensing นั้นมีรายงานครั้ง
แรกในเชื้อ Vibrio fischeri (Hastings and Nealson,
1977; Nealson and Hastings, 1979) ซึ่ ง เป น
แบคที เ รีย แกรมลบพบได ใ นทะเล สามารถดํารงชี วิต
แบบ symbiosis ในสัตวทะเลหลายชนิด เชนในหมึกที่
ชื่ อ Hawaiian bobtail squid (Euprymna
scolopes) (Nyholm and McFall-Ngai, 2004) หมึก
ชนิ ดนี้ มีคุ ณ สมบัติ พิ เศษสามารถเรื องแสงในตั วเองได
นักวิ ทยาศาสตร พ บว าการเรื องแสงนั้ นเป นผลมาจาก
เชื้ อ V. fischeri ที่อาศั ยภายในตัวของหมึก เชื้อ V.
fischeri ใ นตั วข อง ห มึ กจ ะ ส ร า ง ส าร ที่ เ รี ย กว า
autoinducer ออกมาเพื่อใชในการสื่อสารกับแบคทีเรีย
เซลล อื่น ๆ เมื่ อเชื้อเพิ่ ม จํานวนและหนาแน นมากขึ้ น
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(ประมาณ 1011 cells/ml) ปริมาณของ autoinducer
ที่เ พิ่ ม มากขึ้ นจะกระตุ นให แ บคที เ รี ย มีการแสดงออก
ของยี น luficerase และยี น อื่ น ๆ อี ก หลายชนิ ด ที่
เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร ส ร า ง ส า ร เ รื อ ง แ ส ง
(bioluminescence) ในหมึก โดยหมึกอาศัยประโยชน
จากการเรืองแสงที่เกิดขึ้นลอใหเหยื่อเขามาใกล และยัง
เกี่ ย วข องกั บ การจั บ คู ข องหมึ ก ด วย ในขณะที่ เ ชื้ อ V.
fischeri ที่อาศัยอยูอยางอิสระในทะเลไมสามารถสราง
สารเรืองแสงได เนื่องจากปริมาณของ autoinducer ที่
สร า งนั้ น ไม ม ากพอที่ จ ะไปกระตุ น เซลล ใ ห เ กิ ด การ
แสดงออกของยี น ได แ ละ autoinducer นั้ นจะถู ก
ทํ า ลายอย า งรวดเร็ ว เมื่ อ ถู ก ส ง ออกภายนอกเซลล
(Nealson and Hastings, 1979) ระบบการสื่อสารนี้
ตอมาจึ ง เรี ย กว า quorum sensing เนื่ องจากการ
คนพบว ามันเกี่ยวของกับการตรวจเช็ค หรือนับ จํานวน
วามีจํานวนแบคทีเรีย เพิ่มจํานวนมากขึ้นจนถึงระดับ ที่
มากพอ (threshold) หรือยัง

Autoinducer คืออะไร?
ในขณะที่ กําลัง ศึกษาถึง กลไกในการควบคุ ม
การสร า งสารเรื อ งแสง นั ก วิ ท ยาศาสตร ก็ พ บสาร
บางอยางที่แ บคที เรีย สรางขึ้ นมา โดยพบวาส วนน้ํ าใส
ของอาหารเลี้ยงเชื้อ (supernatant) จาก V. fischeri
ที่เลี้ยงจนเซลลเจริญอย างหนาแนน เมื่อนํ ามาใชเลี้ย ง
เชื้ อ V. fischeri ที่ เ จริ ญ อยู อ ย า งไม ห นาแน น นั้ น
สามารถทําใหเชื้อนั้นเกิดการเรืองแสงขึ้นมาได แมวาจะ
มีปริ มาณของเซลลที่ เลี้ย งนั้น ยังมี จํานวนไมม ากก็ ตาม
ภายหลัง จึงสามารถจํ าแนกไดวาสารที่แบคทีเ รียสราง
อ อ ก ม า แ ล ะ อ ยู ใ น ส ว น น้ํ า ใ ส นั้ น คื อ 3-oxo-N(tetrahydro-2-oxo-3-furanyl) hexanamide หรื อ
N-3-(oxohexanoyl) homoserine lactone (OHHL)
(Hastings and Nealson, 1977; Nealson and
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Hastings, 1979; Engebrecht et al., 1983;
Engebrecht and Silverman, 1984; Schauder
and Bassler, 2001) ซึ่ งสารที่ พบดัง กล าวจั ดเป น
“autoinducer”
ความหมายของ autoinducer คื อ สาร
สัญญาณ (signaling molecule) ที่แบคทีเรียสรางและ
หลั่ ง ออกมาภายนอกเซลล เมื่ อ จํ า นวนประชากร
แบคทีเรียในกลุมเพิ่มมากขึ้น สารสัญญาณที่สรางก็จะมี
ปริมาณมากขึ้น และจะแพรกลับเขาไปจับกับตัวรับที่อยู
ภายในเซลล แ บคที เ รี ย และจะไปมี ผ ลกระตุ นเซลล
แบคทีเรียชนิดเดีย วกันที่อยูในบริเวณใกลเคียงรวมทั้ ง
ตัวเอง ใหต อบสนองโดยการแสดงออกของยี นต าง ๆ
หลายชนิ ด ป จ จุ บั น พบสารในกลุ ม นี้ ห ลายชนิ ด ใน
แบคที เ รี ย แกรมลบ เรี ย กชื่ อ รวม ๆ ว า Acyl
Homoserine Lactones (AHLs) โมเลกุลของสารพวก
AHL จะถูกสรางจากภายในเซลล โดยเอนไซม AHL
synthase ที่ควบคุมการสรางโดยยีนชื่อวา luxI AHL ที่
สรางจะถูกสงออกมาภายนอกเซลล เมื่อมีการสะสมใน
ปริมาณที่มากขึ้นจะแพรกลับเขาสูเซลลไปกระตุนเซลล
โดยจะจับกับโปรตีนที่เรียกวา LuxR โปรตีนคอมเพล็กซ
ระหวาง AHL และ LuxR ทําหนาที่เปรียบเสมือนเปน
transcription factor ไปกระตุนการแสดงออกของยีน
ตาง ๆ รวมทั้ง luxI ใหสราง AHL เพิ่มมากขึ้นดวย (รูป
ที่ 1)
Autoinducers ที่พ บในแบคทีเรี ยแกรมลบ
และแกรมบวก นั้นแตกตางกัน โดยในแบคทีเรียแกรม
ลบนั้ น พบว า เป น โมเลกุ ล พวก AHLs ในขณะที่
แบคที เ รี ย แกรมบวกจะ เป น เปปไทด ส ายสั้ น ๆ
(Schauder and Bassler, 2001) (รูปที่ 2) นอกจากนี้
ระบบ QS ที่ พ บในแบคที เ รี ย แต ล ะชนิ ด ก็ มี ค วาม
แตกตางกันไปไดหลายชนิด
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รูปที่ 1 การสราง AHL และการกระตุนการแสดงออกของยีนโดย AHL และ LuxR complex

การสังเคราะห AHL
AHL สังเคราะหโดย AHL synthase ซึ่งถูก
ควบคุมดวยยีน luxI ที่แตกตางกันในแบคทีเรียแตล ะ
สป ชี ส เรี ย กยี นในกลุ ม นี้ ร วม ๆ ว า luxI homologs
โดย luxI ที่พบในแบคทีเรียแตละชนิดนั้นสราง AHLs ที่
แตกตางกัน (Parsek and Greenberg, 2000) (ตาราง
ที่ 1) กระบวนการสังเคราะห AHL นั้นอาศัยสารตั้งตน
สองส วน (รู ปที่ 3) สวนแรกคือสวนของ acyl ในสาย
ของ homoserinelactone ซึ่งสังเคราะหมาจากกรด
ไขมันที่ จับ อยูกับ acyl-carrier protein (acy-ACP)
สวนที่ สองคื อบริเ วณของ homoserinelactone นั้ น
สั ง เคราะห ม าจาก S-adenosylmethonine (SAM)

โดย substrate ทั้ ง สองส ว นจะถู ก จั บ ด ว ย AHL
synthase (LuxI) และจะเกิดกระบวนการที่สําคัญสอง
อยางคื อ lactonization โดยสวน side chain ของ
SAM จะจับกันเปนวงแหวน lactone จากนั้นจะถูกตัด
และไปเชื่อมตอกับสาย acyl จาก acyl-ACP ไดเป น
Acyl-Hormoserinelactone (acyl-HSL หรือ AHL)
(Watson et al., 2002) พบวา AHLs ที่ สร างจาก
แบคทีเรียแตละชนิดจะมีความแตกตางกันที่บริเวณของ
R-group side chain ซึ่งเปนสายคารบอนที่มีขนาดยาว
แตกตางกัน 4-18 อะตอม (Fuqua and Greenberg,
2002)

รูปที่ 2 โครงสรางของ autoinducers ที่พบไดในแบคทีเรียชนิดตาง ๆ (Waters and Bassler, 2005)
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รูปที่ 3 กระบวนการสังเคราะห Acyl-HSL จากสารตั้งตนสองชนิดคือ Acyl-ACP และ SAM
ตารางที่ 1 ตัวอยางของ AHLs และโปรตีนที่เกี่ยวของในการสังเคราะหและควบคุ มในเชื้อแบคทีเรียแตละชนิ ด
ดัดแปลงขอมูลจาก de Kievit and Iglewski (2000)
3-Oxo-C6-HSL
3-Hydroxy-C4-HSL
3-Oxo-C12-HSL

Regulatory proteins
(LuxI/LuxR homologs)
LuxI/LuxR
LuxLM/LuxN
LasI/LasR

C4-HSL

RhlI/RhlR

Pseudomonas aureofaciens
Agrobacterium tumefaciens
Erwinia stewartii

C6-HSL
3-Oxo-C8-HSL
3-Oxo-C6-HSL

PhzI/PhzR
TraI/TraR
EsaI/EsaR

Burkholderia cepacia
Aeromonas hydrophila
Escherichia coli

C8-HSL
C4-HSL
?

CepI/R
AhyI/AhyR
?/SdiA

Yersinia enterocholitica
Yersinia pseudotuberculosis

C6-HSL
C8-HSL

YenI/YenR
YesI/YesR

Bacterial strain
Vibrio fischeri
Vibrio harveyi
Pseudomonas aeruginosa

Type of AHL

Quorum sensing ในแบคทีเรียแกรมลบ
ระบบ QS ที่ พ บได ม ากที่ สุ ด ในแบคที เ รี ย
แกรมลบคื อ LuxI/LuxR ซึ่งใช autoinducer ที่เป น
โมเลกุล กลุม AHLs นอกจากนี้ ยังพบระบบอื่ น ๆ ที่ มี

Phenotype
bioluminescence
bioluminescence
multiple extracellular enzymes,
biofilm formation
multiple extracellular enzymes,
rhamnolipid, rpos,
secondary metabolites
phenazine antibiotics
ti plasmid conjugation
exopolysaccharide,
virulence factors
protease, siderophores
exoprotease production
cell division, attachment and
effacing lesion formation
?
?

ความคล า ยกั บ LuxI/LuxR เรี ยกว า “LuxI/LuxR
homologs” เชน LuxLM/LuxN ในเชื้อ V. harveyi
ระบบ LasI/LasR พบในเชื้อ P. aeruginosa (de
Kievit and Iglewski, 2000; Reading and
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Sperandio, 2006; Rutherford and Bassler, 2012)
(ตารางที่ 1) ป จ จุ บั น ระบบ LuxI/LuxR homologs
พบไดในแบคทีเรียแกรมลบมากกวา 100 สปซีส (Case
et al., 2008) นอกจากนี้พ บว าการแสดงออกของ
ปจจัยกอโรค (virulence factors) หลายชนิดในเชื้ อ
แบคที เ รี ย ก อโรคแกรมลบถู ก ควบคุ ม ด วยระบบของ
LuxI/LuxR homologs

Quorum sensing ในเชื้อ P. aeruginosa
เชื้ อแบคที เ รี ย แกรมลบที่ มี การศึ กษาระบบ
QS มาก คือเชื้อ P. aeruginosa เชื้อแบคทีเรียนี้มี QS
3 ระบบ โดยมี 2 ระบบที่ จั ด เป น LuxI/LuxR
homolog คือระบบ Las และ Rhl และอีกหนึ่งระบบที่
ไ ม จั ด อ ยู ใ น LuxI/LuxR
homolog เ รี ย ก ว า
Pseudomonas quinolone signal (PQS) system
ทั้งสามระบบมี autoinducer ที่แตกตางกัน ในระบบ
Las ใช N-(3-Oxo-dodecanoyl) homoserine
lactone (3-oxo-C12-HSL) ระบบ Rhl ใช Nbutyrul-L-Homoserine lactone (C4-HSL) และ
ระบบ PQS ใช 2-heptyl-3-hydroxi-4-quinolone
เป น autoinducer (Bjarnsholt et al., 2010;
Rutherford and Bassler, 2012) การทํางานของ
LasI/LasR มี กล ไกคื อ LasI ซึ่ ง เป น acylhomoserine-lactone synthase จะทําหนาที่สราง
autoinducer คื อ 3-oxo-C12-HSL และจะปล อ ย
ออกไปภายนอกเซลลเมื่อปริมาณของเซลลเพิ่มจํานวน
หนาแน น มากขึ้ น 3-oxo-C12-HSL ที่ ม ากขึ้ น จะ
สามารถแพร สู เ ซลล ไ ด ม ากขึ้ น และจะจั บ กั บ โปรตี น
LasR ซึ่ ง คอมเพล็ กซร ะหว าง 3-oxo-C12-HSL และ
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LasR จะทําหนาที่เปนเสมือน transcription factor
ไปกระตุ นการแสดงออกของยี นที่ เกี่ ย วข องกั บ ป จจั ย
การกอโรคหลายชนิด (รูปที่ 4) เชนเอนไซม elastase,
protease และสารพิ ษ exotoxin A (Rutherford
and Bassler, 2012) คอมเพล็กซระหวาง 3-oxo-C12HSL และ LasR ยังทําหนาที่ควบคุมการแสดงออกของ
RhlI ซึ่งควบคุมการสราง C4HSL ที่เปน autoinducer
อีกชนิดหนึ่งของ QS ในระบบ RhlI/RhlR (Pesci et
al., 1997; Smith and Iglewski, 2003; P. JiménezGómez et al., 2007) กลไกลการทํางานคลายกับใน
LasI/LasR โดยเมื่อจํานวนเซลลเพิ่มมากขึ้นจนมีระดับ
ของ C4HSL สูงมากขึ้น C4HSL จะจับกับ RhlR และ
ไปกระตุนการแสดงออกของยีนที่ควบคุมปจจัยการกอ
โรค เช น protease, pyocyanin, elastase และ
siderophores (Stintzi et al., 1998; Parsek and
Greenberg, 2000)
ก ร ณี ข อ ง ร ะ บ บ PQS
ก า ร ส ร า ง
autoinducer
คื อ
2-heptyl-3-hydroxi-4quinolone นั้นจะถูกควบคุม ดวยยี นจํ านวนหลายยี น
ได แก ยี น pqsA, pqsB, pqsC, pqsD และ pqsH
รูปแบบการทํ างานของระบ PQS นั้นคลายกับระบบ
อื่ น ๆ โดย autoinducer ที่ ส ร างขึ้ น มาจะแพร ผ าน
เมมเบรนของเซลลเชนเดียวกับระบบอื่น ๆ และเมื่อ 2heptyl-3-hydroxi-4-uinolone นั้ น แพร กลั บ เข า สู
เซลลจะจับกับตัวรับคือ PqsR คอมเพล็กซที่เกิดขึ้นก็จะ
ไปกระตุนการแสดงออกของยีนตาง ๆ นอกจากนี้พบวา
การแสดงออกของตัวรับ PqsR นั้นจะถูกควบคุมดวย
LasR-3-oxo-C12-HSL
ค อม เ พ ล็ ก ซ ใ นร ะ บ บ
LasI/LasR (Rutherford and Bassler, 2012)
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รูปที่ 4 การทํางานของ quorum sensing ระบบ LasI/LasR และ RhLI/RhLR ที่พบในเชื้อ P. aeruginosa

โรคและการกอโรคของเชื้อ P. aeruginosa

ระบบ Quorum sensing และการควบคุม
เชื้อ P. aeruginosa เปนปญหาสําคัญในการ การแสดงออกของปจจัยกอโรครุนแรง

ติด เชื้ อในโรงพยาบาล (nosocomial infection) ใน
จํานวนผูปวยโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 2,000 คนตอป
พบวารอยละ 10 มีสาเหตุมาจาก P. aeruginosa และ
เปนสาเหตุอันดับสองในการทําให เกิดโรคปอดบวมใน
โรงพยาบาล (nosocomial pneumonia) (Fujitani
et al., 2011) นอกจากนี้ยังจัดวาเปนเชื้อแบคทีเรียกอ
โรคฉวยโอกาส (opportunistic pathogen) ที่ติดเชื้อใน
ผูที่มีระบบภูมิคุมกันบกพรอง (immunocompromised)
เชื้ อนี้ มีค วามสามารถก อโรคไดใ นเกื อบทุกอวัย วะ ที่
สําคัญคือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะ
กรณีของผูปวยโรคทางพันธุกรรม cystic fibrosis (CF)
เนื่องจากเชื้อสามารถสราง biofilm ที่ชวยใหเชื้อนั้นอยู
ภายในร า งกายได น านก อ ให เ กิ ด โรคแบบเรื้ อ รั ง
(chronic infection) และ biofilm ยังทําใหเชื้อทนตอ
การทําลายดวยยาตานจุลชีพ รวมถึงยากตอการทําลาย
จากการตอบสนองของระบบภูมิคุกันของรางกาย เชื้อนี้
ยังเปนสาเหตุสําคัญของการติดเชื้อที่ผิวหนังโดยเฉพาะ
กรณีแผลไฟไหม และมักจะลุกลามไปเปนการติดเชื้อใน
กระแสโลหิ ต (septicemia) ผูติด เชื้อมีค วามเสี่ย งต อ
การเสียชีวิตสูงขึ้น

ขอมูลทางดานระบาดวิทยาพบวารอยละ 21
ของผู ป ว ย ที่ เ ป น ปอดอั ก เสบ จากการ ติ ด เชื้ อ ใ น
โ ร ง พ ย าบ า ล มี ส า เ ห ตุ ม า จ า กก า ร ติ ด เ ชื้ อ P.
aeruginosa (Rello and Diaz, 2003) และพบว า
ผูปวยปอดอักเสบจากการติดเชื้อนี้มีอัตราการเสียชีวิตที่
สูง (Fujitani, Sun et al., 2011) รายงานการศึกษาใน
โมเดลหนูทดลอง โดยทําใหหนูติดเชื้อที่ปอดจากเชื้อ P.
aeruginosa สายพันธุ PAO1 ที่มีการกลายพันธุของ
ยีน lasI และ rhlI ซึ่งควบคุมการสราง autoinducer
(3-oxo-C12-HSL และ C4-HSL) ผลการศึ ก ษานั้ น
แสดงใหเห็นวาการตอบสนองทางภูมิคุมกันตอหนูที่ติด
เชื้อที่เกิดการกลายพันธุของยีนทั้งสองนั้น จะดีกวาหนู
กลุมควบคุมที่ติดเชื้อสายพันธุปกติ (wild type) ไมวา
จะเป นระดั บ ของแอนติ บ อดี ระดั บ ของอิ นเตอร เ ฟ ย
รอน-แกมมา (interferon-) นอกจากนี้ยังพบวามีเซลล
เม็ ด เลื อดข าวในกลุ ม ของ polymorphonuclear
(PMN) ที่ มากกว าและพบว าหนูกลุ มที่ ติด เชื้อที่กลาย
พันธุแ สดงอาการที่รุ นแรงนอยกว าในหนูที่ติ ดเชื้ อสาย
พันธุปกติ นอกจากนี้พบวาหนูที่ติดเชื้อสายพันธุปกตินั้น
การตอบสนองของระบบภู มิ คุ ม กั นจะเกิ ด ขึ้ นช ากว า

88

KKU Science Journal Volume 42 Number 1

(Wu et al., 2001) ผลการศึ ก ษาอี กรายงานที่
สอดคลองกันคือการศึกษาในหนูทดลองเชนกันและใช
เชื้อ P. aeruginosa ที่ มีการกลายพั นธุ ของยี น lasI
และ rhlI เช นเดี ย วกั น แต เ ป น คนละสายพั นธุ ผล
การศึ กษาพบว า พยาธิ ส ภาพของการติ ด เชื้ อที่ มี ก าร
กลายพันธุจะรุนแรงนอยกวาสายพันธุปกติ และพบว า
ในน้ําที่ไดจากปอด (bronchus lavage) จากหนูที่ติด
เชื้ อ ที่ ก ลายพั น ธุ มี ร ะดั บ ของเซลล เ ม็ ด เลื อ ดขาว
neutrophil นอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุปกติ
ดวย (Imamura et al., 2005) การศึกษาในทั้งสอง
รายงานไดสันนิษฐานวาระบบ QS ทั้ง LasI และ RhLI
นั้ น มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ กลไกในการก อ โรคในระบบ
ทางเดิ น หายใจในหนู ที่ ทํ า การศึ ก ษา นอกจากนี้ มี
รายงานว า 3-oxo-C12-HSL สามารถกระตุ น การ
แสดงออกตอยีนของเจาบาน (host) ไดโดยตรง พบวา
3-oxo-C12-HSL สามารถกระตุนใหเกิดการแสดงออก
เพิ่มขึ้นของเอนไซม cyclooxygenase 2 (Cox-2) ที่
เกี่ยวของกับการเปลี่ยน arachidonic ไปเปนสารพวก
prostaglandins ซึ่งทําใหเกิดการอักเสบ และยังพบวา
3-oxo-C12-HSL กระตุ น T-cell ให หลั่ ง proinflammatory cytokines เช น อินเตอร เ ฟ ยรอนแกมมา เพิ่มมากขึ้นดวย (Smith et al., 2002) ในกรณี
การศึ กษาในมนุษย มี การศึกษาในผูป วยโรค CF ซึ่ ง
อาการ ข อง โ ร ค ป อด เ รื้ อรั ง จากการ ติ ด เ ชื้ อ P.
aeruginosa พบวาในเสมหะของผูปวยจะตรวจพบสาร
autoinducer คือ 3-oxo-C12-HSL และ C4-HSL โดย
พบระดับของ 3-oxo-C12-HSL มากกวา ซึ่งสอดคลอง
กับ การพบการแสดงออกของยี น lasI จากตั วอย าง
เสมหะที่ไดจากปอดของผูปวยดวย ผลการศึกษานี้แสดง
ใหเห็นวาอยางนอยยีน lasI อาจจะมีสวนเกี่ยวของกับ
พยาธิกําเนิด และการควบคุมการแสดงออกของปจจั ย
กอโรคในผูปวย CF (Erickson et al., 2002) บทบาท
ของยี น lasR เองก็ มีการศึ กษาเช นกัน ยีน lasR นั้ น
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ควบคุมการสราง transcription activator protein ที่
จับกับ 3-oxo-C12-HSL พบวาโปรตีน LasR มีบทบาท
สําคัญในการกระตุนการสรางเอนไซม elastase ที่เปน
ป จจั ย ก อโรคของเชื้ ออี กชนิ ด หนึ่ ง elatase จะย อ ย
สลายเนื้อเยื่อพวก elastin laminin และ collagen
types III and IV (Gambello and Iglewski, 1991)
นอกจากนี้มีรายงานพบวาโปรตีน LasR จําเปนสําหรับ
การสรางเอนไซม alkaline protease และ exotoxin
A ดวย (Gambello et al., 1993)
ในขณะที่ QS ในระบบ RhlI/RhlR นั้ น
เกี่ยวของกับการสราง rhamnolipid เปนปจจัยกอโรค
ทํ า ให เ กิ ด การแตกของเม็ ด เลื อ ดแดง (hemolytic)
ทํ า ลายเม็ ด เลื อดขาวทั้ ง ชนิ ด polymorphonuclear
cell (PMN) และมาโครฟาจ (macrophage) และยังมี
คุ ณ สมบั ติ เ ป นส าร ล ดแ ร งตึ ง ผิ ว ตามธร ร มช าติ
(biosurfactant) (Johnson and Boese-Marrazzo,
1980; Koch et al., 1991; Jensen et al., 2007)
พบวาระบบ RhlI/RhlR ควบคุมการแสดงออกของยีน
rhlAB ซึ่ ง เป น ยี น สํ า หรั บ ควบคุ ม การสร า งเอนไซม
rhamnosyltransferase เชื้อ P. aeruginosa ที่ทําให
กลายพั น ธุ ข องยี น rhlI จะพบการสร า งเอนไซม
rhamnosyltransferase และ rhamnolipid ลดลง
(Pearson et al., 1997)
ระบบ QS มีผลตอการแพรกระจายของเชื้อ
P. aeruginosa ในแผลที่ถูกไฟไหม (burned skin)
พบวาประมาณ 10% ของผูปวยแผลไฟไหมจะมีการติด
เชื้อ P. aeruginosa และประมาณ 80% ของผูติดเชื้อ
นั้น มี โ อกาสเสี ยชี วิตเนื่ องจากภาวะติ ด เชื้ อในกระแส
โลหิ ต (septicemia) (Richard et al., 1994)
การศึกษาในหนูทดลอง โดยใชเชื้อ P. aeruginosa ที่มี
ยีน lasI และ rhlI ที่กลายพันธุ จะพบมีความรุนแรง
ลดลง และภาวะการติด เชื้อในกระแสโลหิตลดลงดวย
เมื่อเปรียบเทียกับเชื้อปกติ นอกจากนี้การทดลองยืนยัน
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โดยการใสพลาสมิดที่มียีน lasI และ rhlI ปกติกลับเขา
ไปในเชื้ อที่ กลายพั นธุ ก็พ บว าเชื้ อนั้ นกลั บ มาก อโรคที่
รุนแรงไดดังเดิม (Rumbaugh et al., 1999)
ปจจัยกอโรคที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของเชื้อ P.
aeruginosa คือการสราง biofilm ซึ่งเปนสารจําพวก
โพลิเ มอร (polymers) ไกลโคคั ลลิ กซ (glycocalyx)
และเมือก (slime) ที่กลุมแบคทีเรียสรางออกมาและใช
เปนที่อยูอาศัย เพื่อใหเชื้อรวมกลุมกันเจริญเติบโต เชื้อ
P. aeruginosa อาศัย biofilm ซึ่งจะพบไดมากบริเวณ
ตําแหนง ของเข็ม ให น้ําเกลือ (catheters) ในผูป วยที่
ตองได รั บ สารน้ํ าเป นเวลานาน biofilm ช วยให เ ชื้ อ
เจริ ญ และหลบหลี กการเขาถึ ง ของยาต านจุ ล ชี พ และ
ระบบภูมิ คุม กันของร างกายได เป นอยางดี นอกจากนี้
biofilm ที่พบในกรณีผู ปวย CF ช วยใหเชื้ อสามารถ
รวมกลุม กัน (colonization) ในร างกายโดยเฉพาะที่
ปอดของผู ป ว ยได เ ป น เวลานาน มี ก ารศึ ก ษาพบว า
LasI/LasR มีบทบาทสําคัญในการสราง biofilm ของ
เชื้อ โดยเชื้อที่กลายพันธุไมสามารถสราง 3-oxo-C12HSL ได จะมี การสร าง biofilm ที่ ผิ ด ปกติ ไ ป และ
สามารถถู กทําลายไดงายด วยสาร sodium dodecyl
sulfate (SDS) ซึ่งผลการทดลองนี้ไดรับการพิสูจนดวย
การเติมสาร 3-oxo-C12-HSL เขาไปในขณะที่เลี้ยงเชื้อ
P. aeruginosa ที่กลายพันธุ พบวาการสราง biofilm
เกิ ด ขึ้ น อย า งเป น ปกติ (Davies et al., 1998)
การศึกษาในหนูทดลองโดยเลี้ยงเชื้อ P. aeruginosa ที่
กลายพันธุของระบบ QS บนแผน silicone แลวนําไป
ปลูกถายลงในช องทองหนู พบวาเชื้อที่กลายพันธุ ข อง
ระบบ QS นั้ นจะถู กกําจัด ไปอย างรวดเร็วโดยระบบ
ภู มิ คุ ม กั น ของหนู ในขณะที่ ส ายพั น ธุ ป กติ สร า ง
biofilm และทนทานตอการทําลายของระบบภูมิคุมกัน
ไดดีกวา (Christensen et al., 2007)
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ความสามารถของแบคที เรี ยที่ กอใหเ กิด โรค
นั้นสัมพันธกับความสามารถในการแสดงออกของปจจัย
กอโรคที่ ถูกควบคุ มดวยยีน อย างไรก็ต ามพบวาปจจั ย
กอโรคนั้นมักไมมีผลตอการดํารงชีวิตของเชื้อแบคทีเรีย
โดยเชื้อแบคทีเรียที่กลายพันธุและไมสามารถแสดงออก
ของปจจัยกอโรค ยังคงสามารถแบงตัวเพิ่มจํานวนและ
รวมกลุมกันภายในเจาบานไดอยางเปนปกติ เพียงแตไม
กอใหเกิดโรค การศึกษาที่ผานมาทําใหนักวิทยาศาสตร
ทราบว า ป จจั ย ก อโรคหลายชนิ ด นั้ น ถู กควบคุ ม ด ว ย
ระบบ QS รวมทั้งในกรณีของเชื้อ P. aeruginosa ดวย
ดังนั้นนักวิทยาศาสตรจํานวนมากจึงมีแนวความคิดใหม
ในการพัฒนายาตานจุลชีพ ดวยแนวคิดการยับยั้งไมให
เชื้อแบคทีเรียนั้นกอโรคไดในรางกายของเจาบาน โดย
ยั บ ยั้ ง การทํ า งานของระบบ QS เป า หมายใหม นี้
แตกตางไปจากยาตานจุลชีพแบบเดิมที่มุงฆาหรือยับยั้ง
การแบงตัวของแบคทีเรีย ซึ่งจะสงผลใหเชื้อแบคทีเรี ย
พยายามปรั บ ตั วและเกิ ด การดื้ อต อยาต า นจุ ล ชี พ นั้ น
ในขณะที่แนวทางใหมโดยการยับยั้งระบบ QS จะไมทํา
ให เ ชื้ อแบคที เ รี ย เกิ ด การพัฒ นาและดื้ อต อยา เพราะ
ไม ไ ด มี เ ป า หมายในการฆ า เชื้ อ แบคที เ รี ย โดยตรง
ป จ จุ บั น เริ่ ม มี ก ารวิ จั ย เพื่ อ หาสารเคมี ทั้ ง ที่ เ ป น สาร
สั ง เคราะห แ ละสารจากธรรมชาติ ห ลายชนิ ด นํ า มา
ทดสอบคุณสมบัติในการยับยั้งระบบ QS สารดังกลาว
เรียกรวม ๆ วา quorum quenching หรือ quorum
sensing inhibitor (QSI) เปาหมายหลักสําหรับการ
ยั บ ยั้ ง ร ะ บ บ QS
คื อการ ยั ง ยั้ ง ห รื อทํ าล าย
autoinducer และโปรตีนตัวรับของ autoinducer ซึ่ง
หากสั ญ ญาณดั ง กล า วถู ก ทํ า ลายหรื อ ยั บ ยั้ ง แล ว
แบคทีเรียก็จะไมสามารถสื่อสารและสงสัญญาณเพื่อไป
กระตุ นการทํ างานของยี น ที่ ค วบคุ ม ป จ จั ย ก อโรคได
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กรณีข องเชื้ อ P. aeruginosa ก็ มีการศึ กษาเพื่อหา
สารเคมี ที่ เ ป น QSI จํ า นวนมาก เช น สารประกอบ
จําพวก halogenated furanone ซึ่งเปน secondary
metabolites จากสาหรายทะเล Delisea pulchra
พบวาสามารถรบกวนการทํางานของ AHL ของเชื้อ P.
aeruginasa ได พบวาเกี่ย วของกับ ระบบ LasI/LasR
นอกจากนี้ พ บว าสารกลุม halogenated furanone
ทําใหการสราง biofilm ผิดปกติไป แบคทีเรียจะหลุด
ออกมาจากสิ่ งแวดลอมใน biofilm ได งาย (Hentzer
et al., 2002) มี การศึ กษาโดยสั ง เคราะห ส ารที่ มี
โครงสร างคล ายกั บ AHL เพื่ อใช เป นยาในกลุม AHL
analogs เชนสาร N-Octanoyl cyclopentylamide
(C8-CPA) ซึ่งก็พบวาแนวทางนี้สามารถนํามาใชเปนยา
ที่ยับยั้งระบบ QS ทั้ง Las และ Rhl ไดเชนกัน

บทสรุป
ป จจุ บั น การศึ ก ษาในเรื่ อง QS ของเชื้ อ
แบคที เ รี ย ชนิ ด ต าง ๆ เพิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อให เ กิ ด ความ
เข าใจในกลไกของเชื้ อแบคที เ รี ย ในการดํ ารงชี วิต ใน
สภาพแวดลอมตาง ๆ รวมทั้งในตัวเจาบาน ความเขาใจ
เรื่องการควบคุมกลไกการกอโรค เปนสวนสําคัญที่ชวย
ใหนักวิทยาศาสตรมีความเขาใจในพยาธิกําเนิดของโรค
ได ดียิ่ งขึ้ น นอกจากนี้เ ปาหมายสํ าคั ญอี กประการ คื อ
การพั ฒ นายาต านจุ ล ชีพ แนวทางใหม ด วยการยั บ ยั้ ง
การแสดงออกของป จจั ย ก อโรค ที่ ค าดว าจะช วยลด
ปญหาการดื้อตอยาตานจุลชีพที่ใชกันอยูในปจจุบัน ซึ่ง
ง า น วิ จั ย ใ น ด า น นี้ ยั ง ค ง เ ป ด ก ว า ง เ พื่ อ ร อ ใ ห
นักวิทยาศาสตรไดศึกษาคนควาตอไป
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