Diarrhea: Host Perspective
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ. วันดี วราวิทย์
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ในประเทศไทยภาระของโรคอุจจาระร่ วงรุ นแรงที่ตอ้ งรับเข้าไว้รักษาในโรงพยาบาลยังสู งอยูม่ าก
อุบตั ิการณ์ของโรคอุจจาระร่ วงของสาหนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุ ข ว่าทารกและเด็กอายุนอ้ ยกว่า 5 ปี
เป็ นโรคอุจจาระร่ วง 7140.9 รายต่อประชากรแสนคนในปี พ.ศ. 2543 และ เพิ่มขึ้นเป็ น 10,000 รายต่อ ประชากร
แสนคนใน พ.ศ.2553 ขณะที่อตั ราตายที่เกี่ยวข้องกับอุจจาระร่ วงลดจาก 0.35 ต่อประชากร แสนคนในปี พ.ศ
2544 เป็ น 0.10 ต่อประชากรแสนในปี พ.ศ 2554, ร้อยละ12 เข้านอนรักษาในโรงพยาบาล ข้อมูลจากรายงาน
อุบตั ิการณ์ดา้ นการตายและเจ็บป่ วย เป็ นเสมือนยอดภูเขาน้ าแข็งที่โผล่พน้ น้ า (ภาพที่ 1.) ยังมีการเจ็บป่ วยที่ไม่ได้
แจ้งอีกมากเหมือนก้อนน้ าแข็งที่อยูข่ า้ งใต้
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ภาพที่ 1. Iceberg of Health Problems
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สุ มิตร สุ ตราและคณะได้ศึกษาภาระและรู ปแบบของโรคอุจจาระร่ วงในเด็กไทยอายุนอ้ ยกว่า 5 ปี
อันเป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพของสุ ขภาพของประชาชนชาวไทย พ.ศ. 2553 (กาลังรอ
ตีพิมพ์ใน จ.พ.ส.ท.ฉบับพิเศษ 2555) โดยวิธีเก็บข้อมูลจาก ICD10: A00-A09 แล้วแบ่งออกเป็ นสองกลุ่ม 1,
Infectious diarrhea: A04, A05, A08, A09 และกลุ่ม 2, Dysentery: A02, A03 ได้ขอ้ มูลผูป้ ่ วยอุจจาระร่ วงที่มารักษา
ที่หอผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน อัตราตาย ระยะเวลาที่นอนรักษาในโรงพยาบาล โรคร่ วมในรายที่ป่วยหนัก พบว่าภาระ
โรคอุจจาระร่ วงของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี จานวนครั้งของการป่ วยและอัตราป่ วยต่อประชากร: 3.7 ล้านครั้ง (1:1)
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ผูป้ ่ วยนอก 756,552 ครั้ง (1:5) ผูป้ ่ วยใน 124,403 ครั้ง (1:30) อุจจาระร่ วงเรื้ อรัง 202 ครั้ง (1:18,460) เสี ยชีวติ 48
คน (1:77,685) โรคนี้มีอุบตั ิการณ์สูงสองครั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว อัตราการครองเตียงรวม 309,398 วัน
ผูป้ ่ วยอุจจาระร่ วงเรื้ อรัง 1.6 ครั้งต่อการป่ วยในโรงพยาบาล 1,000 ครั้ง มีปัจจัยร่ วม คือ อายุ การติดเชื้อในกระแส
เลือด ภาวะซี ด โรคเรื้ อรัง ทุโภชนาการ และ HIV ความเสี่ ยงที่สัมพันธ์กบั การเสี ยชีวติ ได้แก่ อายุนอ้ ยกว่า 1 ปี
การติดเชื้อในกระแสเลือด และการขาดน้ า ข้อมูลนี้มีประโยชน์มากได้เห็นภาพการเจ็บป่ วยด้วยโรคอุจจาระร่ วง
ใกล้ตามที่เป็ นจริ งมากขึ้นดังเห็นได้จากผูป้ ่ วยโรคอุจจาระร่ วงที่มารับการรักษาที่หอผูป้ ่ วยนอก (ตารางที่ 1.)
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ตารางที่ 1. Number of OPD visits of intestinal infectious diseases (diarrhea) (ICD 10: A04, A05, A08 and
A09) and rate per 1,000 Thai children under five years in 2010
(สุ มิตร สุ ตราและคณะ J Med Assoc Thai ,2555)
Age (year)
1
2
3
4
5
A04 Other bacterial intestinal infections 3,614
4,014
2,345
1,555
1,162
A05 Other bacterial foodborne
5,724
10,477
7,474
5,801
4,693
intoxications not elsewhere
A08 Viral and other specified intestinal 23,564
23,155
11,393
7,540
4,921
infections
A09 Diarrhea and gastroenteritis of
195,595 212,671 110,082 71,198 49,574
presumed infectious origin
Total OPD visits
228,497 250,317 131,294 86,094 60,350
Population covered by UC schemes 2010 662,944 717,039 737,870 746,410 746,243
334.7
349.1
177.9
115.3
80.9
OPD visits rate per 1,000 children
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เด็กอุจจาระร่ วงอายุนอ้ ยกว่า 5 ปี มารับการรักษาที่หอผูป้ ่ วยนอกจานวนมาก เด็กอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี ป่ วยด้วยสู งถึง
344.7 ต่อ1,000 ในทารก อายุ 0- 1 ปี , 349.1 ในเด็กอายุ 1-2 ปี , 177. 9 ในเด็กอายุ 2- 3 ปี , 115.3 ในเด็กอายุ 3-4 ปี
และ 80.9 ในเด็กอายุ 4-5 ปี 1 ใน 6 ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ผูว้ จิ ยั สรุ ปว่า อุบตั ิการณ์ของโรคอุจจาระ
ร่ วงสู งกว่าในรายงานของกระทรวงสาธารณสุ ขมาก และมีอตั ราตายต่า เมื่อเทียบกับอัตราตายในแถบประเทศ
กาลังพัฒนารายงานในWHO Bulletin, 2008 ดังแสดงในภาพที่ 2. การเสี ยชีวติ ขึ้นอยูก่ บั วัยทารก การเจ็บป่ วย
เรื้ อรังและการเกิดโรคร่ วม
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Estimating child mortality due to
diarrhea in developing countries

Bulletin of WHO 2008;86:710-7.
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ภาพที่ 2. อัตราการเสี ยชีวติ จากอุจจาระร่ วงในประชากรที่มีรายได้ต่าและรายได้ปานกลางในอเมริ กา ปาซิ
ฟิ กตะวันตก ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอัฟริ กา
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แม้วา่ มีอตั ราตายต่าแต่โรคอุจจาระร่ วงยังมีอุบตั ิการณ์สูง เห็นได้วา่ อุจจาระร่ วงเกิดในทารกอายุนอ้ ยกว่า 1 ปี และ
เด็กอายุ 1- 2 ปี สู งกว่าช่วงอายุอื่น เด็กอายุนอ้ ยกว่า 2 ปี เป็ นช่วงวิกฤติของการเติบโตและพัฒนาการ การควบคุม
โรคต้องอาศัยกระบวนการทางสาธารณสุ ขควบคู่ไปกับการปรับปรุ งสุ ขภาพ ความรู้เรื่ องการตอบสนองของ
Host ต่อเชื้อ enteropathogen เกี่ยวกับผลกระทบด้านการเติบโตและสติปัญญา ยีนที่มีความไวต่อการติดเชื้อ
ระบาดวิทยา host susceptibility, host-pathogen interaction, pathophysiology, molecular diagnosis, biomarker
ของการอักเสบ และ barrier disruption การรักษา และวัคซีน เพื่อกุมารแพทย์ผดู้ ูแลเด็กได้เข้าใจและเกิดความคิด
ในการให้บริ การ ควบคุมและหรื อทาการวิจยั เรื่ องโรคอุจจาระร่ วงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
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ผลกระทบด้ านการเติบโตและสติปัญญา
เด็กที่เป็ นอุจจาระร่ วงยืดเยื้อหรื อซ้ าซาก หรื อ มีพยาธิลาไส้เรื้ อรังจะรบกวนการย่อยและการดูดซึม
สารอาหารทาให้เติบโตได้ไม่ดี ที่ประเทศบราซิลแถบตะวันออก ได้มีการติดตามการเจริ ญเติบโตของเด็กที่เป็ น
โรคอุจจาระร่ วงไปจนถึงอายุ 7 ปี พบว่าเด็กที่เป็ นโรคอุจจาระร่ วงซ้ าซาก ช่วงอายุ 0-2ปี เป็ นซ้ าซากถึง 9.1
episodes มีตวั เตี้ยกว่าเด็กวัยเดียวกัน 3.6 ซม. เด็กที่มีอุจจาระร่ วงซ้ าซากจากหนอนพยาธิลาไส้ ตัวเตี้ยกว่าเด็ก
ปกติ 4.6 ซม. ผลกระทบด้านสติปัญญาโดยการทดสอบและคานวณเป็ นไอคิวพบว่าไอคิวลดลง เรี ยนรู้ชา้ กว่า
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เพื่อนไป 1 ปี เด็กเปรู ที่ติดเชื้ อ EAE C และ Cryptosporidium spp. แต่ไม่มีอาการทาให้ไม่ได้รับการรักษา ซึ่ง
ส่ งผลกระทบต่อการเติบโตและสติปัญญา เด็กที่เป็ นโรคอุจจาระร่ วงซ้ าซากจึงอยูใ่ นวงจรอุบาทซึ่งพบได้ใน
ประเทศไทยเมื่อ 40 ปี ก่อน คือ ขาดอาหาร ตัวเล็ก ความต้านทานต่า เจ็บป่ วยบ่อยๆ ปัญญาทึบ ปัจจุบนั ยังพบได้
ในชุมชนห่างไกล และในค่ายผูล้ ้ ีภยั
การศึกษาด้านยีน พบว่า APOE4 เป็ นยีนมีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและอัลไซเมอร์ ในผูใ้ หญ่
แต่ APOE4 เป็ นยีนที่ป้องกันสมองไม่ให้เกิดความเสี ยหายด้านการเรี ยนรู้ (cognitive) ได้ เมื่อเกิดอุจจาระร่ วง
ซ้ าซากและเรื้ อรัง เชื่ อว่า APOE4 เร่ ง Arginine selective transport, Glutamine เป็ นสารตั้งต้นของ Arginine ได้มี
การนา Glutamine มาใช้กระตุน้ ให้เยื่อบุลาไส้ฟ้ื นตัวในกรณี ที่เป็ นอุจจาระร่ วงซ้ าซากหรื อเรื้ อรัง อาจเกิดผล
พลอยได้ในด้านการป้ องกันสมองไม่ให้เกิดการสู ญเสี ยด้านสติปัญญาได้ เรื่ องนี้ตอ้ งทาการศึกษาต่อไป
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ระบาดวิทยา
องค์การอนามัยโลกได้ต้ งั Child Head Epidemiology Research Group (CHERG) ขึ้นในปี
ค.ศ.2001 เพื่อหาสาเหตุของการเสี ยชีวติ ในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี CHERG (ค.ศ.2005) ประมาณการจากข้อมูลที่มีอยู่
ว่า การตายของเด็กอายุนอ้ ยกว่า 5 ปี ที่เกี่ยวข้องกับอุจจาระร่ วงร้อยละ 18 เด็กที่ตายทั้งหมดมีภาวะทุโภชนาการ
ร่ วมด้วยร้อยละ 53
เชื้อที่พบว่าเป็ นสาเหตุของ acute diarrhea, persistent diarrheaได้แก่
 Enteric pathogen ที่ก่อให้เกิดอุจจาระร่ วงรุ นแรงทาให้ขาดน้ า มี Rotavirus พบว่าเด็กอายุนอ้ ยกว่า 5 ปี
ร้อยละ 90 ติด Rotavirus และแบคทีเรี ยมี Vibrio cholerae, Shigella spp., Salmonella spp., EPEC และ
EAEC
 Enteric pathogen และพยาธิที่ก่อให้เกิดอุจจาระร่ วงยืดเยื้อจนทาให้เด็กเกิดทุโภชนาการ ส่ งผลต่อ
สติปัญญา การเรี ยนรู ้ ได้แก่ EPEC และ EAEC, Shigella spp., Ascaris lumbricoides, Crytosporidium
spp., Entertamoeba histolytica, Giardia lamblia และ Trichuris trichiura
CHERG ได้ทบทวนสาเหตุของอุจจาระจากรายงานที่ตีพิมพ์แยก community-based และ hospital-based
 ในชุมชนเชื้อที่เป็ นสาเหตุได้แก่ ETEC ร้อยละ14, EPEC ร้อยละ 9, Giardia lamblia ร้อยละ10
 หอผูป้ ่ วยนอก Rotavirus ร้อยละ18, Campylobacter spp. ร้อยละ12.6, EPEC ร้อยละ 9
 หอผูป้ ่ วยใน Rotavirus ร้อยละ 25, EPEC ร้อยละ16, ETEC ร้อยละ 9
CHERG พบว่า เด็กที่ตายส่ วนใหญ่อยูใ่ นประเทศอินเดีย จีน และหลายประเทศในลาตินเมริ กา สาเหตุของ
อุจจาระร่ วงที่สาคัญได้แก่ Rotavirus, Salmonella spp., and V. cholerae 01 และ 0139, ETEC และ Salmonella
typhi ประเทศที่พฒั นาอย่างรวดเร็ วในเอเชียและลาตินเอมริ กาสามารถกาจัดเชื้ อแบคทีเรี ยที่เป็ นสาเหตุของโรค
อุจจาระร่ วงได้โดยวิธีการทางสาธารณสุ ข ปรับปรุ งอนามัยส่ วนบุคคล การมีน้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาด ประเทศไทย

เองก็ได้อาศัยน้ าสะอาดบรรจุขวดดื่มอย่างทัว่ ถึงในสถานการณ์น้ าท่วมใหญ่ พ.ศ.2554 ไม่เกิดโรคระบาด แม้วา่ มี
คนจานวนหนึ่งเกิดอาหารเป็ นพิษเนื่องจากเตรี ยมปริ มาณมาก ถึงมือผูบ้ ริ โภคช้า อย่างไรก็ตามประเทศที่พฒั นา
แล้วยังไม่สามารถลดสาเหตุที่เกิดจาก Rotavirusได้ตอ้ งอาศัยวัคซีน ในเอเชียฟิ ลิปีนส์เป็ นประเทศแรกที่นาโรต้า
วัคซีนเข้าใน EPI คาดว่าจะมีการใช้โรต้าวัคซีนในประเทศอื่นๆของเอเซียในอนาคตอันใกล้น้ ี
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Host susceptibility
แต่ละคนมีความไวต่อการติดเชื้อไม่เท่ากันและต่อเชื้ อแต่ละชนิดก็ไม่เท่ากัน เมื่อติดเชื้อแล้ว มีต้ งั แต่ไม่
มีอาการ จนมีอาการรุ นแรงถึงเสี ยชีวติ มีเหตุผลหลายอย่างที่แต่ละคนมีความแตกต่างในด้านความไวต่อ
Enteropathogen ได้แก่ พันธุกรรมและความสามารถในการสร้างภูมิคุม้ กันที่ลาไส้
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พันธุกรรม
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จากการสังเกตเกี่ยวกับความต้านทานต่อโรคติดเชื้อในบุตรบุญธรรมตั้งแต่สมัยยังไม่มียาปฏิชีวนะ
พบว่าพ่อแม่แท้จริ งของลูกที่ยกให้เป็ นบุตรบุญธรรมเสี ยชีวติ จากโรคติดเชื้ อ บุตรบุธรรมของพ่อแม่ดงั กล่าวมี
ความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อ 5.8 เท่า ขณะที่พอ่ แม่บุญธรรมเสี ยชีวติ ก่อนเวลาจากโรคติดเชื้ อไม่เพิม่ ความเสี่ ยงใน
ลูกบุญธรรม การเปรี ยบเทียบฝาแฝดไข่ใบเดียวกับไข่สองใบ ฝาแฝดไข่ใบเดียวพบว่ามีความไวต่อโรคติดเชื้อ
เหมือนกันเป็ นส่ วนใหญ่
การศึกษา human genome พบว่ายีนส์มีอิทธิพลต่อความไวของโรคติดเชื้ อในทารก วิวฒั นาการของโรค
ติดเชื้ อต่อ human genome ที่มีการตอบสนองด้านภูมิคุม้ กันโดยทัว่ ไป และ HLA locus ตัวอย่างเช่น specific
HLA alleles ของตัวนา microbial antigen (antigen presenter cell) ไปยัง T cells มีส่วนทาให้คนๆนั้นไวต่อการ
ติดเชื้ อ E. histolytica และ Cryptosporidium parvum

ความไวของการติดเชื้อภายใต้ อทิ ธิพลของยีนส์ มดี ังนี้
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ยีนส์ ที่เกี่ยวข้องกับความไวต่อการติดเชื้อโรคทางเดินอาหารได้แสดงไว้ในตารางที่ 2. ตอบสนองที่มาก
เกิน อาจทาให้เกิดโรค ตัวอย่างเช่น การอักเสบที่ต้ งั ต้นโดยมี IL-8 เป็ นศูนย์กลาง พบในแบคทีเรี ยหลายชนิด เช่น
Clostridium difficile, EAEC และ Helicobacter pylori. SNP ใน IL-8 gene 251 base ผลักดันให้มี transcription
ร่ วมกับมี IL-8 เพิ่มในการตอบสนองต่อการติดเชื้ อ polymorphism นี้ทาให้เพิ่มความเสี่ ยงต่อโรคอุจจาระร่ วงด้วย
เชื้อ C. difficile และ EAEC เช่นเดียวกับ H. pylori ทาให้เสี่ ยงต่อการเป็ นแผลที่กระเพาะอาหาร และมะเร็ ง ใน
อนาคตต้องพยายามหาวิธีการต่างๆที่สามารถต้านการอักเสบการโดยมุ่งขัดขวาง IL-8

ha

ro

ig
a

V.cholerae
Virus (Norwalk)
Traveller’s diarrhea
IBD
Cognitive sequelae of diarrhea
Parasite
Ascaris lumbricoides

ยีนส์ที่ทาให้ไวต่อการติดเชื้ อ
IL-8
IL-8
IL-10, IFNG, TNFA, IL-10 และIL-1, IL-IL13.IFNGR1
IL-8, IL=12RB1, CARDB, HLA-DRB1.IL-8 ,HLADQB10201- 3allele, TFNA
O blood group , Le(a+b2) blood group
FUT2
LTF
CARD15, IL-23R,IRGM,MST1,PIPN2
ApoE4
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โรคติดเชื้ อ
C.difficile
EAEC
H.pylori
Salmonella spp.
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Receptor ของ Host หากไม่มี receptor เฉพาะสาหรับเชื้ อ มักจะไม่ติดเชื้อ ถ้ามี receptor จะไวต่อการติด
เชื้อ เช่น คนที่มีเลือดกลุ่ม O มีความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อ V. cholerae คนที่มีเลือกลุ่ม A และB จะไม่ค่อยเกิด
อาการเมื่อติดเชื้ อ Norwalk virus ๆ(Norovirus)ซึ่งจับที่ H type-1 oligosaccharide บนเยือ่ บุกระเพาะและดูโด
ดีนมั H type-1 oligosaccharide สังเคราะห์โดยใช้ enzyme fucosyltransferase ซึ่งเป็ น enzymeในที่ใช้สังเคราะห์
เลือดกลุ่ม A และ B antigen คนที่มีเป็ น homozygous ไม่มีการเปลี่ยนแปลง enzyme fucosyltransferase จะ
ต้านทานต่อการติดเชื้อ Norwalk virus
ตารางที่ 2. ยีนส์ที่เกี่ยวข้องกับความไวของ Host ต่อการติดเชื้อแบคทีเรี ย ไวรัสและพยาธิ
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C. parvum/hominis
E. histolytica

Chromosome 13p at 113cm, Chromosome 11 at43cm,
STAT6, ADRB2
DQB1*0301allele , DQB1*1101 haplotype, HLA class1B*15
Colitis-DBQ1/* 0601/DRB1*1501 haplotype
Liver abscess – HLA-DR3

Gut Immunity

เนื้อเยือ่ น้ าเหลืองใต้เยือ่ บุลาไส้มี microfold (M) เซลล์คลุมอยู่ นับเป็ นศูนย์กลางใหญ่ของระบบภูมคุม้
กันของร่ างกาย M เซลล์มีคุณสมบัติพิเศษในการนาเข้าตัวอย่าง antigen และยังมี dendritic cell สามารถส่ งtolllike receptor เข้ามารับตัวอย่างสารในโพรงลาไส้ แล้วส่ ง antigen ต่อไปยังเนื้ อเยื่อน้ าเหลืองซึ่ งทาการตอบสนอง

Secretory diarrhea

Hypermotility
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Osmotic diarrhea
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พยาธิสรีรวิทยาของอุจจาระร่ วง
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ต่อไป M เซลล์มีบทบาทสาคัญสาหรับวัคซีนชนิดกิน มีวคั ซีนหลายชนิดสามารถกระตุน้ ภูมิตา้ นทานให้สูง
พอที่จะป้ องกันการติดเชื้อที่ทางเดินอาหารได้ วัคซีนชนิดฉีดต้องเป็ นวัคซีนที่มีประสิ ทธิภาพในการกระตุน้ ให้มี
ระดับ antigen-specific IgG สู ง antibodiesจึงผ่านเข้ามาที่ผวิ เยือ่ บุลาไส้ได้มากพอที่จะขัดขวางการติดเชื้ อของ
enteric pathogen เมื่อให้วคั ซี นชนิดกิน เยือ่ บุลาไส้ตอบสนองโดยการสร้าง secretory IgA ตัวอย่างเช่น โรต้า
วัคซี น วัคซี นอหิ วาต์ และวัคซี นป้ องกันโรคบิดมีตวั ( E. histolytica) ระดับ IgA-mediated B cell responses ที่
ถูกกระตุน้ วัดได้จากระดับ IgAในอุจจาระหรื อจานวน IgA-secreting B cells ในเลือด IgA-secreting cells ที่
สร้าง IgA specific ต่อวัคซีน antigens ตรวจพบได้ใน monocyte หลังให้กินวัคซีน 7-10 วัน เซลล์เหล่านี้ express
่ นผิวเซลล์ เคลื่อนย้ายไปที่อวัยวะต่างๆแล้วกลับมาในเลือดใหม่ เมื่อผ่านไป
α4β7 integrin homing receptors อยูบ
ที่ลาไส้ monocyte ซึ่งมี mucosal addressin cell adhesion molecule–1 (MAdCAM1) molecules จะจับบน
endothelial venules แล้ว เซลล์ trained monocyte จะเคลื่อนตัวกลับไปประจาอยูท่ ี่เยือ่ บุลาไส้ตามเดิม(homing)
ทาหน้าที่สร้าง specific IgA คลุมผิวเยือ่ บุลาไส้ ป้ องกันเชื้ อที่ได้ให้วคั ซีนไว้ เช่น โรต้าวัคซีน monocyte จะสร้าง
specific IgA สาหรับไวรัสโรต้า

ภาพที่ 3. กลไกของอุจจาระร่ วง

กลไกหลักของอุจจาระร่ วง (ภาพที่ 3.)
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1. Osmotic มีการดึงน้ าเข้ามาในโพรงลาไส้
2. การดูดซึมลดลง
3. มีภาวะหลัง่ เกิน
4. มีการเคลื่อนไหวบีบตัวของลาไส้เร็ วขึ้น
เมื่อมีอาการอุจจาระร่ วงไม่วา่ จะเกิดจากไวรัส หรื อ แบคทีเรี ย เป็ นผลจากการรบกวนการขนย้ายของ
ของเหลวและอิเล็กโทรลัยต์ที่ลาไส้เล็ก และ/หรื อ ลาไส้ใหญ่ การเคลื่อนตัวของของเหลวเข้ามาในโพรงลาไส้มี
กลไกหลายแบบดังแสดงในภาพที่ 4. เชื้อต่างๆก่อการอักเสบเกิดความรุ นแรงของการเสี ยน้ าและเกลือออกมาใน
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อุจจาระไม่เท่ากัน ขึ้นอยูก่ บั ปฏิสัมพันธ์ของเชื้อกับเซลล์เยือ่ บุลาไส้ Enterotoxin-mediated ทาให้มีการหลัง่
ของเหลวรุ นแรงที่สุดได้แก่ V. cholerae (120-240 mL/kg/day) ส่ วน Rotavirus มีหลายกลไก ทาให้เสี ยของเหลว
รองลงมา (60-90 mL/kg/day ) เชื้อแบคทีเรี ยที่ทาให้เกิด inflammation ได้แก่ Salmonella spp. และ Shigella spp.
ที่รุกล้ าเข้าไปในเซลล์เยือ่ บุลาไส้ของลาไส้เล็กและลาไส้ใหญ่ เกิดการปล่อย cytokines ก่อการอักเสบ มีการเสี ย
ของเหลวน้อยกว่า (30-60 mL/kg/day) เชื้อบางชนิด เช่น EPEC ไม่ปล่อย toxin ที่สาคัญและไม่รุกล้ าเข้าเซลล์
เยือ่ บุลาไส้ แต่ฉีด injectosome เข้าเซลล์ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการทาหน้าที่ของเซลล์เยือ่ บุลาไส้ เสี ย
ของเหลวพอๆกับไวรัสโรต้าแต่นอ้ ยกว่าอหิ วาต์
Rotavirus, Cryptosporidium spp. และ EAEC ทาลายหรื อก่อการอักเสบที่เยือ่ บุลาไส้ โดยกระตุน้ Host ให้
สร้าง cytokines ในขณะที่ C. difficile และ enterohemorrhagic E. coli สร้างและปล่อย cytotoxins
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ภาพที่ 4. กระบวนการเคลื่อนย้าย Na+ และ Cl– ที่เยือ่ บุลาไส้ที่ลาไส้เล็ก

(Electrolyte transport in the mammalian colon. โดย Binder HJ, and Sandle GI. In Physiology of the Gastrointestinal

Tract. LR. Johnson, editor. Raven Press. New York, USA. 2007; 2133–2172.)

A)ภาวะปกติ Na+ถูกดูดซึมโดย glucose-stimulated absorption กลูโคสจับกับ Na+ และโดยกลไกของ
electroneutral NaCl absorption ได้แก่การแลกที่กนั ระหว่าง Na/H และ Cl/HCO3
B)Toxigenic diarrhea เช่น V. cholerae ปล่อย enterotoxinกรัตุน้ ให้มี cAMP เพิ่ม การดูดซึมแบบ glucose-
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stimulated Na+ ยังดีอยู่ แต่ มี Cl– hypersecretion ที่ crypt เซลล์ และรบกวนการแลกที่ระหว่าง Na/H และ
Cl/HCO3ส่ งผลให้การหลัง่ ของเหลวออกมากกว่าการดูดซึมเข้า
Inflammatory พบใน invasive diarrhea มีการอักเสบของเยือ่ บุลาไส้ เช่น เกิดจาก enterotoxin ของ Shigella spp.
or Salmonella spp. มีการลดลงของ glucose-stimulated Na+, การแลกที่ระหว่าง Na/H และ Cl/HCO3 และcrypt
เซลล์หลัง่ Cl– ทาให้อุจจาระเป็ นน้ าในช่วงที่เชื้อผ่านลาไส้เล็ก เมื่อเชื้อถึงลาไส้ใหญ่จะทาให้เกิดแผล อุจจาระ
เป็ นน้ ามีมูกเลือดปน
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ผลของ Toxin ต่ อการเคลือ่ นย้าย Na+ และ Cl–ทีเ่ ยื่อบุลาไส้ ทลี่ าไส้
ในการศึกษาระยะแรกๆเพื่อทดสอบของ enterotoxins เกี่ยวกับ ion transport ที่พบในอหิวาต์ พบว่ามี
การเสี ยของเหลวโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทาง histology, cholera toxin (CT) จับที่ apical membrane Gm1
ganglioside receptor, CT activates adenylate cyclase ทาให้ cAMP เพิม่ ขึ้น ( cAMP ระดับ ปกติทาให้การดูดซึม
ของเซลล์เยือ่ บุดี ระดับ cAMP ลดลงการดูดซึมลดลง) จะกระตุน้ เยื่อบุลาไส้ให้หลัง่ Cl–หรื อ เปิ ด Cl– channels ที่
apical membrane ของ crypt cells และขัดขวาง electroneutral NaCl absorption รบกวนการแลกที่ของ Na/H และ
Cl/HCO3ที่villous เซลล์ แต่ไม่รบกวน glucose-stimulated Na absorption ความรู้น้ ีได้นามาพัฒนา ORS เพื่อใช้
ในการป้ องกันและรักษาภาวะขาดน้ า ในผูป้ ่ วยอหิ วาต์อย่างได้ผล
เมื่อเชื้ อ V. cholerae เข้าสู่ ลาไส้ จะเติบโตเพิม่ จานวน ต้องใช้เวลาช่วงหนึ่งก่อน (incubation period)
แล้วปล่อย CT ออกมาจับที่เซลล์เยือ่ บุลาไส้ Toxin เองก็ตอ้ งใช้เวลาในการจับกับตัวรับของเซลล์เยือ่ บุจึงออก
ฤทธิ์ ส่ งผลให้เกิด hypersecretion แตกต่างจาก enterotoxin ของ Staphylococcus aureus ถูกปล่อยไว้ในอาหาร
เมื่อคนกินเข้าไปจะเกิดอาการไม่นานหลังกินอาหารนั้น
E. coli และ ETEC ผลิต enterotoxins 2 ชนิด heat labile (LT) และ heat stable (STa) พบใน traveler’s
diarrhea, LT มีโครงสร้างและหน้าที่เหมือน CT คือกระตุน้ adenylate cyclase , STa กระตุน้ guanylate cyclase
ทาให้cyclic GMP เพิ่มขึ้น cGMP มีผลต่อ ion transport คล้ายกับ cAMP
CT กระตุน้ Cl– secretion เป็ นเรื่ องซับซ้อน จากการศึกษา tetrodotoxin,TTX (สารพิษที่พบในปลา
ปักเป้ าทะเล) จะขัดขวาง neurotransmission ลดการหลัง่ ที่เกิดจาก CT ได้ร้อยละ 50 บ่งชี้วา่ CT มีปฏิสัมพันธ์กบั
enteric nervous system (ENS) ปัจจุบนั คิดว่า CT ชักนาให้ ENS ปล่อย vasoactive intestinal peptide (VIP)
ออกมา (ภาพที่ 5.) activates adenylate cyclase และเพิม่ cAMP ในเซลล์เยือ่ บุ ส่ งผลให้มีการหลัง่ เกินอีกกลไก
หนึ่งด้วย
EPEC ไม่รุกล้ าเข้าเซลล์และไม่สร้าง enterotoxin, EPEC ขัดขวางการแลกที่ของ Na-H exchange และ
Cl-OH/HCO3 แต่ไม่กระตุน้ Cl– secretion การเปลี่ยนแปลงนี้เป็ นผลจากโปรตีนของเชื้อ EPEC ที่ฉีดเข้าเซลล์
เรี ยกว่า injectosome เป็ น type III secretion system (TTSS) พบใน EPEC และแบคทีเรี ยกรัมลบ

Role of ENS in CT-induced intestinal secretion
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Neurosecretory effect

Dig Dis 2006;24:47-58

ภาพที่ 5. บทบาทของ ENS ที่ถูกชักนาโดย Cholera Toxin
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Rotavirus มีกลไกที่ทาให้เสี ยจองเหลวคือ รุ กล้ าทาลายเซลล์เยือ่ บุที่ยอดของ villi ปล่อย Ca2+-dependent
enterotoxin, NSP4 ขัดขวาง brush border disaccharidases และglucose-stimulated Na+ absorption ด้วยเหตุน้ ี เอง
ผลของการรักษาด้วยโอ อาร์ เอสเมื่อเกิดอุจจาระร่ วงจาก Rotavirus ไม่ดีเท่าอหิวาต์ มีosmotic diarrhea จากการ
ย่อยแลคโทสบกพร่ องเมื่อกินนม (ภาพที่ 6.) และยังทาให้มี enkephalinase เพิ่มขึ้นทาให้ระดับ enkephalin ลดลง
ทาให้มีแคลเซียม flow เข้าเซลล์ส่งผลให้ทาให้มี การหลัง่ น้ า และ อิเล็กโทรลัยต์เข้าโพรงลาไส้

Rotaviruses adhere to
the GI tract epithelia
(jejunal mucosa)

Atrophy of the villi
of the gut

*

Lactase deficiency

Malabsorption

ha

*

Enkephalinase

Flux of water and electrolytes
Diarrhea

NSP4 viral enterotoxin

Enteric nervous system
activation

Hypersecretion

pt

*Rotavirus infection in an animal model of infection. Photographs are from an experimentally infected calf. Reproduced with
permission from Zuckerman et al, eds. Principles and Practice of Clinical Virology. 2nd ed. London: John Wiley & Sons;
1990:182. Micrographs courtesy of Dr. Graham Hall, Berkshire, UK.

Octreotide

ภาพที่ 6. ติดเชื้ อ Rotavirus เกิดlactase deficiency, osmotic diarrhea+malabsorption , Enteric nervous system
activation + Enkephalinase เพิม่ ทาให้ Enkephalin ลดลง เกิด hypersecretion
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Barrier disruption
Shigella spp.รุ กล้ าเซลล์เยือ่ บุของลาไส้ใหญ่ เกิดการอักเสบอย่างมากและมีเซลล์ตาย ลอกหลุดเกิดแผลเล็กๆเป็ น
หย่อมๆ เชื้อเข้าตรง M เซลล์ผา่ นเซลล์ไปยังฐานเซลล์ดา้ นข้างไปกระตุน้ เนื้อเยือ่ ให้ปล่อย cytokinesและ
chemokines ทาให้เกิดการอักเสบ ส่ งผลให้ Intercellular Tight Junction แยกออกจากกัน เซลล์ตายลง ลอกหลุด
เกิดแผล มีมูกและเลือดออกมาในอุจจาระ บางคนมีอาการปวดเบ่ง เหมือนถ่ายไม่สุด (Tenesmus) ซึ่งเป็ นอาการ
ของโรคบิด (Dysentery)
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Noroviruses มีกลไกการเกิดโรคอีกแบบหนึ่ง การศึกษาจากชิ้นเนื้อที่ตดั จากดูโอดีนมั ของผูต้ ิดเชื้อ Norovirusไม่
พบการเปลี่ยนแปลงด้าน histology แต่พบการทาหน้าที่ของ tight junction เปลี่ยนแปลงไป เกิดจาก expression
ของ occludin และ claudin-4
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Molecular diagnostics, biomarkers ของ inflammation และ barrier disruption
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พัฒนาการด้าน PCR สาหรับตรวจ enteric pathogen ในอุจจาระตั้งแต่ตรวจสอบหาไวรัส แบคทีเรี ย จนถึงพยาธิ
ช่วยให้ได้ขอ้ มูลด้านระบาดวิทยาและด้านคลินิก
 PCR ตรวจหาเชื้อ EAEC เชื้อ EAEC
 Fecal lactoferrin เป็ นตัวบ่งชี้ ของลาไส้อกั เสบ lactoferrin พบในอุจจาระจากการติดเชื้ อ EAEC
lactoferrin เป็ น iron-binding glycoprotein ที่ป้องกันการติดเชื้อ Gram-negative โดย ยืดจับธาตุเหล็กที่
เปลือกชั้นนอกและทาลายเปลือกนอกของแบคทีเรี ย assay lactoferrin ได้ในอุจจาระในกรณี สงสัยว่ามี
การติดเชื้อ เช่น ผูป้ ่ วยที่มี inflammatory bowel disease (IBD) ใช้ระดับ lactoferrin แยกได้วา่ อาการที่
เกิดขึ้นนั้นจากการติดเชื้ อหรื อเกิดจากโรคกาเริ บ และยังใช้เป็ นตัวชี้ วดั การตอบสนองต่อการรักษา
 Fecal calprotectin, cytoplasmic protein ที่ถูกปล่อยออกมาจาก macrophages ใช้เป็ น marker ที่ดีสาหรับ
ลาไส้อกั เสบโดยเฉพาะผูป้ ่ วย IBD
 Lactulose/mannitol ratio ใช้วดั intestinal permeability ให้ขอ้ มูลอีกมิติหนึ่งของผลกระทบจากการติด
เชื้อ โดยการคานวณ lactulose/mannitol ratio เพื่อประเมินการดูดซึมและพื้นที่การดูดซึมของลาไส้ของ
เยือ่ บุ lactulose เป็ น disaccharide ที่ไม่ถูกดูดซึมโดย healthy enterocytes หากมีการดูดซึมมากแสดงว่า
เซลล์เยือ่ บุลาไส้มีความผิดปกติ mannitol เป็ น monosaccharide ที่ดูซึมแบบ passive,การดูดซึมสัมพันธ์
กับ surface area ของลาไส้ lactulose และ mannitolซึ่งวัดระดับสารทั้งสองได้ได้จากปัสสาวะ
 d-xylose เป็ นน้ าตาลอีกชนิดที่บอกพื้นที่การดูดได้เหมือนกัน ตรวจวัดได้จากเลือดและปัสสาวะ

การรักษาผู้ป่วยโดย Physiologic approach

Hypersecretion

Enterocyte damage
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Malabsorption
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Physiopathologic approach-Thailand

ภาพที่ 7. ลาไส้อกั เสบทาให้เกิด Malabsorption, Hypersecretion, Enterocyte damage

การย่ อยบกพร่ อง (maldigestion) และการดูดซึมบกพร่ อง (malabsorption)
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การแก้ไขต้องพิจารณาให้อาหารที่ยอ่ ย และดูดซึมได้ง่ายในภาวะลาไส้อกั เสบเฉียบพลัน อาหารพวก แป้ งจะย่อย
และดูดซึ มได้มากกว่าร้อยละ 70 ในทุกสาเหตุ ในทารกและเด็กที่ติดเชื้ อ Rotavirus มีแลคเทสลดลง นมให้ได้แต่
ต้องลดปริ มาณลง ให้พอดีกบั น้ าย่อยแลคเทสที่มีอยู่ กรณี ที่ผปู้ ่ วยมีทุโภชนาการต้องให้อาหารที่ไม่ทาให้ป่วย
หนักขึ้น ควรให้นมที่ไม่มีน้ าตาลแลคโทส เช่น นมถัว่ หรื อ นมแลคโทสฟรี ทารกที่อายุเกิน 4 เดือน ให้ป้อนข้าว
บดใส่ เกลือ เด็กโตป้ อนข้าวต้มหรื อโจ๊กเปล่าใส่ เกลือ เมื่อดีข้ ึนจึงให้เนื้อสัตว์ นับว่าหายเมื่อถ่ายอุจจาระนิ่มเป็ น
เส้นเหมือนยาสี ฟัน จึงให้นมปกติทีละน้อยๆก่อน ผักและผลไม้ให้เมื่อหายแล้ว
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Hypersecretion
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สามทศวรรษที่ผา่ นข้อมูลทางระบาดวิทยารายงานว่ามีการเสี ยชีวติ ประมาณปี ละ 5 ล้านคน ส่ วนใหญ่เป็ นทารก
และเด็กในประเทศที่กาลังพัฒนา สาเหตุของการตายในช่วงแรกจากภาวะขาดน้ า ช่วงหลังจากทุโภชนาการและ
ติดเชื้ อ จากการศึกษาหลายๆชิ้นพบว่าอุจจาระมีความเข็มข้นอิเล็กโทรลัยต์ดงั แสดงในตารางที่ 3 จึงได้พฒั นา
สู ตรเพื่อช่วยชีวติ ผูป้ ่ วยอหิ วาต์เป็ นหลัก ประมาณปี 1980 WHO ได้แนะนา iso-osmolar ORS ใช้ป้องกันและ
รักษาภาวะขาดน้ า อัตราตายลดลงมาก ในปี 2007 ประมาณว่า เด็กอายุนอ้ ยกว่า 5 ปี เป็ นโรคอุจจาระร่ วง 1.5
พันล้าน episodes ตาย 1.5-2.0 ล้านคน ประเทศไทยได้รับ WHO-ORS มาใช้ในปี 1985 ทาให้อตั ราการป่ วยหนัก
และอัตราตายลดลงมาก แม้วา่ ORS มีประสิ ทธิภาพดี แก้ไขภาวะขาดน้ าได้ แต่ปริ มาณอุจจาระไม่ลดลงทาให้
ผูใ้ ช้ท้ งั ผูใ้ ห้บริ การและผูป้ ่ วย สงสัยในประสิ ทธิภาพ อัตราการใช้ ORS ทัว่ โลกมีประมาณร้อยละ 30 (ภาพที่ 8.)
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Global percentage of children <5 y
with diarrhoea who received ORS

Santosham M, et al. Lancet 2010;376:63-7.
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ภาพที่ 8. อัตราการใช้ WHO standard-ORS. ในเด็กอายุนอ้ ยกว่า 5 ปี
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การพัฒนาสู ตร “super”โดยเติมกรดอะมิโน glycine, alanine และ glutamine ให้ในผูป้ ่ วยอหิวาต์สามารถ
ลดอุจจาระได้ ร้อยละ 25 แต่ไม่ได้ผลในเด็กที่อุจจาระร่ วงจาก Rotavirus ต่อมาได้มีการพัฒนา “super-super”
ORSs. โดยใส่ แป้ ง น้ าข้าว ลดเกลือและกลูโคสลงเพื่อลด osmolarity ได้แก่ Meal-based, Rice-based ORSs และ
Reduced Osmolar-ORS เป็ น hypo-osmolar เมื่อนามาใช้พบว่ามีประสิ ทธิภาพในการแก้ภาวะขาดน้ าและลด
อุจจาระลงได้มากกว่า WHO-ORS และในปี 2003 WHO ได้รับรอง Low หรื อ Reduced Osmolar-ORS (ROORS)แนะนาให้กระทรวงสาธารณสุ ขประเทศต่างๆนาไปใช้ในการควบคุมอุจจาระร่ วง ประเทศไทยได้รับ
นโยบายและนา Standard- ORSมาใช้ ในปี 1985 และ ปี 2012 ได้จดั RO-ORS เข้าไว้ในบัญชียาหลัก ปัจจุบนั มี
สู ตรสาหรับ Oral Rehydration Therapy ,ORT(Na 40-60 mmol/L), RO-ORS และ Standard-ORS.ให้เลือกใช้

ภาพที่ 9. ORS องค์การเภสัชกรรม และORT ที่เตรี ยมได้เองที่บา้ น

ตารางที่ 3. อิเล็กโทรลัยต์ในอุจจาระ Standard WHO-ORS และ Low Osmolar -ORS
Standard WHO-ORS vs Low Osmolar- ORS
Standard WHO-ORS

Stool electrolytes (mmol/L)
Pathogen

Na

K

Cl

Osmolarity

HCO

245 mOsm/litre

90

75 mol/litre

Glucose.anhydrous

ETEC

Potassium

Others

Citrate

80

65

111

75

20

20

10

10
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, Molla, et al.
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Chloride

Rotavirus

Mahalanabis, et al

311

Sodium

Cholerae

Low osmolar- ORS
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Electrolyte composition of in diarrheal stool

Resistant Starch–ORS
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นักวิจยั พยายามปรับปรุ ง ORS โดยอาศัยลาไส้ใหญ่ให้สามารถดูดซึมของเหลวที่ผา่ นลงมาในลาไส้ใหญ่ได้อย่าง
เต็มที่ Short Chain Fatty Acid (SCFA) ให้พลังงานแก่เซลล์เยือ่ บุลาไส้ใหญ่ โดยเฉพาะ butyrate เซลล์เยือ่ บุลาไส้
ใหญ่ใช้เป็ นพลังงานเพื่อดูดซึม Na และน้ า จากโพรงลาไส้ใหญ่ และขัดขวาง cAMP (ดังแสดงในภาพที่ 10.)
The role of SCFA in the colon

ha

Cholecystokinin,protaglandin,primary bile acid

BUTYRATE

Motility
Gas

PYRUVATE-LACTATE
FAECAL BIOMASS INCREASE
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ภาพที่ 10. Butyrate เป็ นพลังงานในการปั้ม Na เข้าร่ างกายที่ลาไส้ใหญ่
ร่ างกายผลิต butyrate เองไม่ได้ ต้องได้จากการหมักพวกแป้ งชนิดที่ amylase ย่อยไม่ได้ (resistant starch, RS) จึง
ใช้ RS เติมเข้าไว้ใน ORS, RS จะถูกหมักโดยจุลินทรี ยเ์ กิดผลผลิตเป็ น SCFAs การศึกษา ใช้ RS-ORS ในการ
รักษาทั้งอหิ วาต์ในผูใ้ หญ่และ non-cholera diarrhea ในเด็ก พบว่าได้ผลดี อุจจาระออกน้อยลง และอุจจาระเป็ น
แท่งปกติได้เร็ วในผูใ้ หญ่ที่เป็ นอหิ วาต์ สู ตร ORSที่กาลังศึกษาอยูม่ ีดงั นี้
 การศึกษาใน vivo ในหนูโดย เติม liposome ลงใน ORS พบว่าการดูดซึมดีข้ ึนกว่าไม่เติม
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What’s the current recommendation?
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 การศึกษาเติม bioactive protein ที่พบในน้ านมแม่ ลงในstandard- ORS พบว่าได้ผลดี
 เติม recombinant human lactoferrin และ lysozyme เข้าไว้ใน rice-based ORS พบว่าทาให้หายเร็ วขึ้นใน
เด็กที่เป็ น non-cholera diarrhea
เมื่อพิจารณาถึงประสิ ทธิผล ความสะดวก การยอมรับด้านรสชาติ และราคา ผูเ้ ขียนมีความเห็นว่า
 ควรเลือก Standard –ORS, Reduced osmolar - ORS สาหรับผูใ้ หญ่ที่เป็ นอหิวาต์
 Reduced osmolar - ORS ผูป้ ่ วยเด็กที่เป็ นอหิวาต์ และ non-cholera
 ให้ ORT (Na 40-60mmol/L)หรื อ Reduced osmolar - ORS สาหรับ Rotavirus diarrhea

Zinc supplementation

RO-ORS

UNICEF & WHO 2004
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ภาพที่11. วิธีการป้ อน ORS และZinc tablet
Pharmacotherapy Enkephalinase inhibitor, smectite หายเร็ วขึ้น ประมาณ 1 วันโดยเฉพาะ Rotavirus diarrhea
ส่ วนยาลดการเคลื่อนไหวบีบตัวของลาไส้ไม่แนะนาให้ใช้ในเด็ก

การฟื้ นฟูเยือ่ บุลาไส้ ทชี่ ารุ ด (Damage enterocyte ภาพที่ 12.)
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พื้นผิวการดูดซึ มของลาไส้มีประมาณ 300 ตารางเมตรหรื อสองเท่าของสนามเทนนิส ถ้านับ microvilli หรื อ
brush border พื้นที่จะเพิ่มมากขึ้นเป็ นทวีคุณ เซลล์ที่ปูผวิ เยือ่ บุลาไส้จะหลุดและเซลล์ใหม่ถูกสร้างขึ้นมาทดแทน
ทุก 3-4 วัน เซลล์เยือ่ บุเองก็ตอ้ งการอาหาร สารอาหารที่ช่วยให้เซลล์เยือ่ บุลาไส้แบ่งตัวได้รวดเร็ วได้

ภาพที่ 12. Damage enterocyte, tight junction แยกออกจากกัน

Glutamine เป็ นกรดอะมิโนที่เป็ น growth factorของเซลล์เยือ่ บุ เด็กทุโภชนาการมีการฟื้ นตัวของเซลล์เยือ่ บุ
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ลาไส้ได้ชา้ เพราะขาดสารอาหารหลายชนิดรวมทั้งกรดอะมิโน Glutamine และ stable derivative ; Alanyl
glutamineไม่เพียงช่วยซ่อมแซมเซลล์เยือ่ บุ แต่ยงั ทาให้ electrogenic sodium absorption ดีข้ ึนด้วยแม้ในภาวะที่มี
villus damage, Glutamine ทาให้อาการอุจจาระร่ วงดีข้ ึนได้เร็ วซึ่งไม่สามารถอธิ บายด้วยกลไกการส่ งเสริ มการ
ดูดซึ มน้ าและ Na การศึกษาพบว่า Glutamine ช่วยให้ tight junction ทาหน้าที่ได้ดีข้ ึน intestinal immunlogical
barrier ดีข้ ึนมี IgA เพิ่มขี้น และป้ องกันแบคทีเรี ยที่จะรุ กล้ าผ่านเยือ่ บุลาไส้ และยังมีขอ้ มูลว่า Glutamine ควบคุม
kinase, apoptosis, cell proliferation, redox status และ heat shock protein expression, Glutamine เป็ นกรดอะมิ
โนที่น่าสนใจ ควรนามาใช้เป็ นอาหารเยือ่ บุลาไส้ในภาวะเซลล์เยือ่ บุลาไส้บาดเจ็บ

Arginine เป็ นกรดอะมิโนที่มกั ขาดในทารกและเด็กที่มีภาวะทุโภชนาการ arginine-selective cationic
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amino acid transporter ซึ่ง upregulatedโดย the ApoE4 allele สัมพันธ์กบั การป้ องกันสมองไม่ให้เกิดการสู ญเสี ย
ด้านการเรี ยนรู้เมื่อเป็ นโรคอุจจาระร่ วงและทุโภชนาการ และมีส่วนในการป้ องกันยีน (allele) Glutamine ซึ่ง
เป็ นสารต้นตอของ Arginine เมื่อให้ Glutamine ทาให้ ApoE4 สู งขึ้นอาจช่วยรักษาสมองเด็กที่เป็ นโรคอุจจาระ
ร่ วงซ้ าซากและมีทุโภชนาการ ไม่ให้สูญเสี ยด้านการเรี ยนรู้ได้
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Probiotics ช่วยฟื้ นฟูเยือ่ บุลาไส้ได้ ได้แก่ Lactobacilus GG., Bifidobacteria lactis,plantarum และ
Saccharomyces bolurdiiโดยสื่ อสารกับเซลล์ทาให้มี SIgA เพิ่มขี้นและ interaction กับ เซลล์ทาให้เซลล์บาดเจ็บ
ฟื้ นตัวเร็ ว ทาให้หายได้เร็ วขึ้นประมาณ 1วัน probiotics หลายสายพันธุ์ช่วยย่อยน้ าตาลแลคโทสในนมได้
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Zinc เมื่อให้ร่วมกับ ORS มีประสิ ทธิผลในการรักษาอุจจาระร่ วง ลดปริ มานอุจจาระได้ในวันที่สอง-สามได้ร้อย

pt

ละ15–25 แต่กลไกยังไม่ชดั เจน ให้ zinc แก้การขาด micronutrient ในเด็กอุจจาระร่ วงได้ บางวิจยั พบว่า zinc
block basolateral K+ channels และขัดขวาง cAMP-induced Cl– secretion ทาให้อุจจาระลดลง กรณี ที่มีอุจจาระ
ร่ วง มีผวิ หนังแดง ปากแดง กับมีภาวะทุโถชนาการ และเป็ นอุจจาระร่ วงยืดเยื้อ ให้ Zinc ขนาด 10มก/วันสาหรับ
ทารกอายุนอ้ ยกว่า 6 เดือน อายุมากกว่า 6 เดือนให้ 20 มก./ วัน ต่อเนื่องไป 14 วัน WHO 2004 ได้แสดงข้อมูลให้
เห็นว่าการให้ Zinc ทาให้โรคอุจจาระร่ วงหายเร็ วขึ้นร้อยละ 25 และลดการรักษาล้มเหลง/ตายน้อยลงร้อยละ 40
(ภาพที่ 13.) ในผูป้ ่ วยอุจจาระร่ วงเฉี ยบพลันให้ Zinc ก็ได้ประโยชน์ควรพิจารณาให้ตามความเหมาะสม
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การป้ องกันการติดเชื้อใน Host
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ภาพที่ 13. ระยะเวลาที่เด็กเป็ นอุจจาระร่ วงเฉียบพลันสั้นลงเมื่อให้ Zinc และTreatment failure/ Death ลดลงใน
เด็กที่เป็ นอุจจาระร่ วงยืดเยื้อ (UNICEF/TACRO, 2001)
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การป้ องกันการติดเชื้อมีวธิ ี สาคัญๆสองวิธี
 วิธีแรกการปรับปรุ งให้มีน้ าสะอาด และมีอนามัยส่ วนบุคคลดี
 วิธีที่สองคือให้วคั ซีนสาหรับสร้างความต้านทานให้ Host
การปรับปรุ ง Host ให้แข็งแรง ส่ งเสริ มให้ทารกกินนมแม่ ให้อาหารเด็กตามวัยเพียงพอและเหมาะสม ปรับปรุ ง
สิ่ งแวดล้อม ให้มีน้ าสะอาดและอนามัยส่ วนบุคคลดี ล้างมือก่อนกินอาหาร ใช้ชอ้ นกลาง กินอาหารสุ กใหม่ และ
ร้อน ได้ผลในการลดการแพร่ กระจายของเชื้อแบคทีเรี ย แต่ยงั ไม่สามารถลดการติดเชื้อไวรัสโรต้าได้ แม้ใน
ประเทศที่พฒั นาแล้ว เช่นสหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น เชื่อว่า นอกจากทางการได้รับเชื้อทางปาก อาจมีการติดเชื้ อจาก
ทางเดินหายใจได้ดว้ ย จึงได้มีการพัฒนาวัคซีนขึ้นมากป้ องกัน ปัจจุบนั มีวคั ซีนป้ องกันโรต้าไวรัส, V.cholerae
01 และ S. Typhi

Rotavaccine
Rotarix ( GSK vaccine - Rix 4414 human rotavirus strain ) มี active component คือ โรต้าไวรัส ที่แยกจาก

pt

อุจจาระของทารกที่เป็ น rotavirus diarrhea ที่เมือง Cincinati, USA. เป็ น Rotavirus strain 89-12 , G1P[8] นาไป
พัฒนาโดย multiple passage ใน tissue culture เมื่อกินแล้วเกิด immune response โดย cell-mediated immunity
และ มี intestinal secretory IgA , IgG antibodies specific สาหรับ G และ P serum glycoproteins และ viral
antigens อื่นๆ host สร้าง neutralizing antibodies ต่อ rotavirus G1 และ non G1 ให้ทารกกินครั้งแรกที่อายุ 6
สัปดาห์และครั้งที่สองห่างไป 6-8 สัปดาห์ แต่ครั้งสุ ดท้ายต้องหยอดให้ทารกก่อนอายุ 6 เดือน

Roteq ( Merck vaccine-Pentavalent WC3 bovine rotavirus-based reassortant vaccine ) มี active component
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คือ bovine WC3 reassortant viruses ที่มี G1, G2, G3 และ G4 ของ P(8) RNA segment ของ human rotavirus กิน
แล้วกระตุน้ ความต้านทานโดย cell-mediated immunity และ มี intestinal secretory IgA , IgG antibodies
specific สาหรับ G และ P serum glycoproteins และ viral antigens อื่นๆ วัตซีนชนืดนี้กิน 3 ครั้งห่างกัน 6-8
สัปดาห์ ครั้งสุ ดท้ายก่อนอายุ 8 เดือน
ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมาได้มีการใช้โรต้าวัคซีนรุ่ นใหม่อย่างมากมายและกว้างขวางพบ ว่าทารกยังติดเชื้ อได้
แต่ลดอาการและความรุ นแรงในด้านอาเจียนและอุจจาระร่ วงลงมาก ลดการต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล
ประมาณร้อยละ 70-90 การตายในทารกและเด็กที่เกี่ยวข้องกับโรคอุจจาระร่ วงลดลง และไม่พบว่าเกิดภาวะ
ลาไส้กลืนกัน (intestinal intussusceptions) เพิ่ม และยังพบว่าในชุมชนที่ให้วคั ซีน เกิด herd immunity ด้วย
องค์การอนามัยโลก 2012 ได้ยกเลิกกรอบอายุของทารกสาหรับหยอดวัคซีนแล้ว เพื่อให้ทารกรับวัคซีนพร้อมกับ
วัคซีน DPT ตามตารางวัคซี นของประเทศนั้นได้
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WHO, the Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) 10-12 April 2012, on
immunization: Following a review of new evidence on rotavirus disease burden, timeliness of
vaccination and the safety and effectiveness of different immunization schedules, SAGE
continues to recommend that the first dose of rotavirus vaccine be administered as soon as
possible after 6 weeks of age as this maximizes disease protection and along with diphtheriatetanus-pertussis (DTP) doses. Early immunization is favored but the current age restrictions for
the first and last dose of rotavirus vaccines would prevent vaccination of many vulnerable
children in settings where the DTP doses are given late (i.e. after 15 weeks for DTP1 or after 32
weeks for DTP 2 or DTP3). By allowing children to be immunized at any time with DTP,
programmes will be able to immunize children who are currently excluded from the benefits of
rotavirus vaccines. However, timelines of vaccination remains a key attribute of effective
immunization programmes. SAGE recognized that countries have different burdens of disease and
may or may not have introduced rotavirus vaccines. As such, countries that have already
introduced rotavirus vaccines, should develop specific plans on vaccine administration in a
manner that supports existing programmes and encourages early protection of infants against
rotavirus infection.

วัคซีนอหิวาต์ ป้องกัน V.cholerae 01 มี 1 ชนิดได้แก่
B subunit –inactivated whole Vibrio combination (Dukoral,SBL)มี active component คือ mix

g

inactivated classical V.cholerae 01 + El Tor biotype + Inaba + Ogawa + cholera toxin(CT) subunit B กระตุน้
intestinal secretory IgA และ IgG specificสาหรับ CT และ V. cholerae surface antigen (โดยเฉพาะ LPS); serum
vibriocidal antibodies ให้กิน 2 ครั้ง ในเด็กที่อายุเกินกว่า 2 ปี
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วัคซีนไทฟอยด์
S.Typhi Ty21a (Vivotif-Berna, Biotech ) มี active component คือ gale. Vi-negativemutant strain ของ
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S.Typhi (plus -26 other mutations) เป็ นเชื้อที่มีชีวิต กระตุน้ immune response โดย cell-mediated immunity
สร้าง cytokine และ CTLs และ มี IgA ในserum1 และ secretoty IgA specific สาหรับ surface antigen
นอกเหนือจาก Viได้แก่ 0 และ H กิน 3 ครั้ง ห่างกัน48 ชัว่ โมง
Vi polysaccharide (TyphimVi-Sanofi Pasteur; Typherix-GSK และยังมีการผลิตในอินเดีย จีน และคิวบา)
ฉีดเข้ากล้าม 1 ครั้งเนื่องจากวัคซี นนี้เป็ น T cell-independent ไม่เกิด memmory ไม่ตอ้ งฉีดกระตุน้
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ประสิ ทธิ ผลของวัคซี นชนิดกิน ทั้งวัคซี นโรต้าและอหิ วาต์ เมื่อให้คนที่อยูใ่ นประเทศกาลังพัฒนาให้ผลด้านการ
สร้างความต้านทานได้นอ้ ยกว่าในประเทศที่พฒั นาแล้ว เนื่องจากในลาไส้ของคนที่อยูใ่ นประเทศที่กาลังพัฒนา
หลายประเทศ มีแบคทีเรี ยในลาไส้หลากหลาย วัคซีนที่มีชีวติ จะถูกรบกวนจากแบคทีเรี ยในลาไส้ ( bacterial
overgrowth) วัคซี นชนิดกินที่ให้แก่ทารกกินนมแม่ หากแม่มีantibody ต่อเชื้ อสู ง เช่นวัคซีนโรต้าอาจได้ผล
น้อยลงบ้างและกลุ่มเด็กมีทุโภชนาการตอบสนองต่อวัคซีนไม่ได้ดี ประเทศไทยกาลังอยูใ่ นกระบวนทดลองใช้
วัคซีนโรต้า (Rotarix) และกาลังการติดตามประเมินผล คาดว่าจะได้มีใช้ในEPI สาหรับทารกในอนาคตอันใกล้น้ ี
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สรุ ป บทความปริ ทศั น์น้ ีได้บรรยายถึงผลกระทบระยะยาวของอุจจาระร่ วงซ้ าซากและทุโภชนาการจากอุจจาระ
ร่ วงต่อการเติบโตและพัฒนาการด้านการเรี ยนรู้ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ host susceptibility, hostpathogen interaction, pathophysiology และ barrier disruption ทาให้ได้แง่คิดในการนาความรู้ต่างๆรวมทั้ง
molecular genetic tools, molecular diagnosis, biomarker, การดูแลรักษารวมทั้งวัคซีนเพื่อนาไปใช้ ในการทา
intervention การควบคุม และ/หรื อวิจยั คิดค้นหาสารและ/หรื อยา เพื่อให้การดูดซึม อิเล็กโทรลัยต์และ
สารอาหารได้ ขัดขวางการหลัง่ เกินตลอดจนให้อาหารที่เหมาะสมในขณะเป็ นและหลังเป็ นอุจจาระร่ วงทาให้
โรคอุจจาระร่ วงให้หายโดยเร็ ว ไม่กลับเป็ นซ้ า เพื่อป้ องกันภาวะทุโภชนาการโดยคานึงถึงผลกระทบด้าน
พัฒนาการและการเติบโตของเด็กโดยรวม

บรรณานุกรม

pt

ha

ig
a

st

ro

.o
r

g

1. Sutra S, Kosuwon P, ChirawatkulA, Thepsuthammarat K. Burden and pattern of diarrheal disease
in Thailand in children under five . J Med Assoc Thai 2012;95 :S97-S108.
2. Petri WA, Miller M, Binder HJ, Levine MM, Dillingham R, Guerrant RL. Enteric infections,
diarrhea, and their impact on function and development. Clin Invest. 2008; 118(4):1277–1290
3. Schorling JB, Guerrant RL. Diarrhoea and catch-up growth. Lancet. 1990; 335:599-600.
4. Lunn PG. The impact of infection and nutrition on gut function and growth in childhood. Proc
Nutr Soc. 2000. 59:147-154.
5. Moore SR, et al. Early childhood diarrhoea and helminthiases associate with long-term linear
growth faltering. Int J Epidemiol 2001; 30:1457-1464.
6. Guerrant DI, et al. Association of early childhood diarrhea and cryptosporidiosis with impaired
physical fitness and cognitive function four-seven years later in a poor urban community in
northeast Brazil. Am J Trop Med Hyg 1999; 61:707-713.
7. Lorntz B, et al. Early childhood diarrhea predicts impaired school performance. Pediatr Infect Dis
J 2006; 25:513-520.
8. Niehaus MD, et al. Early childhood diarrhea is associated with diminished cognitive function 4
to 7 years later in children in a northeast Brazilian shantytown. Am J Trop Med Hyg 2002;
66:590-593.
9. Checkley W, et al. 1997. Asymptomatic and symptomatic cryptosporidiosis: their acute effect on
weight gain in Peruvian children. Am J Epidemiol 145:156-163.
10. Checkley W, et al. Effects of Cryptosporidium parvum infection in Peruvian children: growth
faltering and subsequent catch-up growth. Am J Epidemiol 1998; 148:497-506.
11. Steiner TS, Lima AA, Nataro JP, Guerran RL. Enteroaggregative Escherichia coli produce
intestinal inflammation and growth impairment and cause interleukin-8 release from intestinal
epithelial cells. J Infect Dis 1998; 177:88-96.
12. Guerrant RL, Schorling JB, McAuliffe JF, de Souza MA. Diarrhea as a cause and an effect of
malnutrition: diarrhea prevents catch-up growth and malnutrition increases diarrhea frequency
and duration. Am J Trop Med Hyg 1992; 47:28-35.

pt

ha

ig
a

st

ro

.o
r

g

13. Oria RB, et al. APOE4 protects the cognitive development in children with heavy diarrhea
burdens in Northeast Brazil Pediatr Res 2005; 57:310-316.
14. Colton CA, et al. Apolipoprotein E acts to increase nitric oxide production in macrophages by
stimulating arginine transport. Biochim Biophys Acta 2001; 1535:134-144.
15. Black RE, Morris SS, Bryce J. Where and why are 10 million children dying every year? Lnacet
2003; 365:2226-2234.
16. Bryce J, Boschi-Pinto, C, Shibuya K, Black RE. WHO estimates of the causes of death in
children. Lancet 2005; 365:1147-1152.
17. Cheng AC, McDonald JR, Thielman NM. Infectious diarrhea in developed and developing
countries. J. Clin Gastroenterol 2005; 39:757-773.
18. Steiner TS, Samie A, Guerrant RL. Infectious diarrhea: new pathogens and new challenges in
developed and developing areas. Clin Infec Dis 2006; 43:408
19. Clark B, McKendrick M. A review of viral gastroenteritis. Curr Opin Infect Dis 2004; 17:461469.
20. Berkman DS, Lescano AG, Gilma RH, Lopez SL, Black MM. Effects of stunting, diarrhoeal
disease, and parasitic infection during infancy on cognition in late childhood: a follow-up study.
Lancet 2002; 359:564-571.
21. Parashar UD, Bresee JS, Gentsch JR, Glass RI. Rotavirus. Emerg Infect Dis 1998; 4:561-570.
22. Velazquez FR, et al. Diarrhea morbidity and mortality in Mexican children: impact of rotavirus
disease. Pediatr Infect Dis J 2004; 23:S149-S155.
23. Burgner D, Jamieson SE, Blackwell JM. Genetic susceptibility to infectious diseases: big is
beautiful, but will bigger be even better? Lancet Infect Dis 2006; 6:653-663.
24. Hill AV. Aspects of genetic susceptibility to human infectious diseases. Annu Rev Genet 2006;
40:469-486.
25. Sorensen TI, Nielsen GG, Andersen PK, Teasdale TW. Genetic and environmental influences on
premature death in adult adoptees. N Engl J Med 1988; 318:727-732.
26. Williams-Blangero S, et al. 2008. Localization of multiple quantitative trait loci influencing
susceptibility to infection with Ascaris lumbricoides. J Infec Dis 197:66-71.
27. Peisong G, et al. An asthma-associated genetic variant of STAT6 predicts low burden of ascaris
worm infestation. Genes Immun 2004; 5:58-62.

pt

ha

ig
a

st

ro

.o
r

g

28. Zambon CF, et al. Pro- and anti-inflammatory cytokines gene polymorphisms and Helicobacter
pylori infection: interactions influence outcome. Cytokin 2005; 29:141-152.
29. Pessi T, et al. Genetic and environmental factors in the immunopathogenesis of atopy: interaction
of Helicobacter pylori infection and IL4 genetics. In Arch Allergy Immunol 2005; 137:282-288.
30. Kirkpatrick BD, et al. Association between Cryptosporidium infection and human leukocyte
antigen class I and class II alleles. J Infect Dis 2008; 197:474-478.
31. Jiang ZD, et al. Genetic susceptibility to enteroaggregative Escherichia coli diarrhea:
polymorphism in the interleukin-8 promotor region. J Infect Dis 2003; 188:506-511.
32. Jiang ZD, et al. A common polymorphism in the interleukin 8 gene promoter is associated with
Clostridium difficile diarrhea. Am J Gastroenterol 2006; 101:1112-1116.
33. Garza-Gonzalez E, et al. Assessment of the toll-like receptor 4 Asp299Gly, Thr399Ile and
interleukin-8 -251 polymorphisms in the risk for the development of distal gastric cancer. BMC
Cancer 2007; 7:70.
34. Glass RI, et al. Predisposition for cholera of individuals with O blood group. Possible
evolutionary significance. Am J Epidemiol 1985; 121:791-796.
35. Lindesmith L, et al. Human susceptibility and resistance to Norwalk virus infection. Nat Med
2003; 9:548-553.
36. Oria RB, et al. Role of apolipoprotein E4 in protecting children against early childhood diarrhea
outcomes and implications for later development. 2007; 68:1099-1107.
37. Corthes B. Roundtrip ticket for secretory IgA: role in mucosal homeostasis? J Immunol 2007;
178:27-32.
38. Salerno-Goncalves R, Wahid R, Sztein MB. Immunization of volunteers with Salmonella
enterica serovar Typhi strain Ty21a elicits the oligoclonal expansion of CD8+ T cells with
predominant Vbeta repertoires. Infect Immun 2005; 73:3521-3530.
39. Holmgren J, Czerkinsky C. Mucosal immunity and vaccines. Nat Med 2005; 11:S45-S53.
40. Czerkinsky C, Svennerholm AM, Quiding M, Jonsson R, Holmgren J. Antibody-producing cells
in peripheral blood and salivary glands after oral cholera vaccination of humans. Infect Immun
1991; 59:996-1001.
41. Kantele A. Antibody-secreting cells in the evaluation of the immunogenicity of an oral vaccine.
Vaccine 1990; 8:321-326.

pt

ha

ig
a

st

ro

.o
r

g

42. Kantele A, et al. Unique characteristics of the intestinal immune system as an inductive site after
antigen reencounter. J Infect Dis 2005; 191:312-317.
43. Kunkel EJ, Butcher EC. Plasma-cell homing. Nat Re. Immunol 2003; 3:822-829.
44. Brandtzaeg P, Johansen FE. Mucosal B cells: phenotypic characteristics, transcriptional
regulation, and homing properties. Immunol Rev 2005; 206:32-63.
45. Coulson BS, Grimwood K, Hudson IL, Barnes GL, Bishop RF. Role of coproantibody in clinical
protection of children during reinfection with rotavirus. J Clin Microbiol 1992; 30:1678-1684.
46. Fordtran JS. Speculations on the pathogenesis of diarrhea. Fed Proc 1967; 26:1405-1
47. Binder HJ, and Sandle GI. Electrolyte transport in the mammalian colon. In Physiology of the
gastrointestinal tract. LR. Johnson, editor. Raven Press. New York, New York, USA. 2007;
2133–2172.
48. Field M. Fromm D, al-Awqati Q, Greenough (III) WB. Effect of cholera enterotoxin on ion
transport across isolated ileal mucosa. J Clin Invest 1972; 51:796-804.
49. Guerrant RL, Chen LC, Sharp GW. Intestinal adenyl-cyclase activity in canine cholera:
correlation with fluid accumulation. J Infect Dis 1972; 125:377-381.
50. Moss J, Vaughan M. Mechanism of action of choleragen and E. coli heat-labile enterotoxin:
activation of adenylate cyclase by ADP-ribosylation. Mo Cell Biochem 1981; 37:75-90.
51. Mezoff AG, Giannella RA, Eade MN, Cohen MB. Escherichia coli enterotoxin (STa) binds to
receptors, stimulates guanyl cyclase, and impairs absorption in rat colon. Gastroenterology. 1992;
102:816-822.
52. Hughes JM, Murad F, Chang B, Guerrant RL. Role of cyclic GMP in the action of heat-stable
enterotoxin of Escherichia coli. Nature 1978; 271:755-756.
53. Cassuto J, Jodal M, Tuttle R, Lundgren O. On the role of intramural nerves in the pathogenesis of
cholera toxin-induced intestinal secretion. Scand J Gastroenterol 1981; 16:377-384.
54. Jodal M, Wingren U, Jansson M, Heidemann M, Lundgren O. Nerve involvement in fluid
transport in the inflamed rat jejunum. Gut 1993; 34:1526-1530.
55. Ball JM, Mitchell DM, Gibbons TF, Parr RD. Rotavirus NSP4: a multifunctional viral
enterotoxin. Viral Immunol 2005; 18:27-40.

pt

ha

ig
a

st

ro

.o
r

g

56. Beau I, Cotte-Laffitte J, Geniteau-Legendre M, Estes MK, Servin AL. An NSP4-dependant
mechanism by which rotavirus impairs lactase enzymatic activity in brush border of human
enterocyte-like Caco-2 cells. Cell Microbiol 2007; 9:2254-2266.
57. Sansonetti PJ, Di Santo JP. Debuging how bacteria manipulate the immune response. Immunity
2007; 26:149-161.
58. Hecht G. Microbes and microbial toxins: paradigms for microbial-mucosal interactions. VII.
Enteropathogenic Escherichia coli: physiological alterations from an extracellular position. Am J
Physiol Gastrointes. Liver Physiol 2001; 281:G1-G7.
59. Gill RK, et al. Mechanism underlying inhibition of intestinal apical Cl/OH exchange following
infection with enteropathogenic E. coli. J Clin Invest 2007; 117:428-437.
60. Logan C, O’Leary JJ, O’Sullivan N. Real-time reverse transcription PCR detection of norovirus,
sapovirus and astrovirus as causative agents of acute viral gastroenteritis. J Virol Method 2007;
146:36-44.
61. Samie A, Obi CL, Dillingham R, Pinkerton RC, Guerrant RL. Enteroaggregative Escherichia coli
in Venda, South Africa: distribution of virulence-related genes by multiplex polymerase chain
reaction in stool samples of human immunodeficiency virus (HIV)-positive and HIV-negative
individuals and primary school children. Am J Trop Med Hyg 2007; 77:142-150.
62. Nataro JP, et al. Diarrheagenic Escherichia coli infection in Baltimore, Maryland, and New
Haven, Connecticut. Clin Infect Dis 2006; 43:402-407.
63. Ochoa TJ, et al. Effect of lactoferrin on enteroaggregative E. coli (EAEC). Biochem Cell Biol
2006; 84:369-376.
64. Guerrant RL, et al. Measurement of fecal lactoferrin as a marker of fecal leukocytes. J Clin
Microbiol 1992; 30:1238-1242.
65. Greenberg DE, Jiang ZD, Steffen R, Verenker MP, DuPont HL. Markers of inflammation in
bacterial diarrhea among travelers, with a focus on enteroaggregative Escherichia coli
pathogenicity. J Infect Dis 2002; 185:944-949.
66. Kane SV, et al. Fecal lactoferrin is a sensitive and specific marker in identifying intestinal
inflammation. Am J Gastroenterol 2003; 98:1309-1314.

ig
a

st

ro

.o
r

g

67. Venkataraman S, Ramakrishna BS, Kang G, Rajan DP, Mathan VI. Faecal lactoferrin as a
predictor of positive faecal culture in south Indian children with acute diarrhoea. Ann Trop
Paediat 2003; 23:9-13.
68. D’Inca R, et al. Calprotectin and lactoferrin in the assessment of intestinal inflammation and
organic disease. Int J Colorectal Dis 2007; 22:429-437.
69. Scarpa M, et al Fecal lactoferrin and calprotectin after ileocolonic resection for Crohn’s disease
Dis Colon Rectum 2007; 50:861-869.
70. Amati L, et al. New insights into the biological and clinical significance of fecal calprotectin in
inflammatory bowel disease. Immunopharmacol Immunotoxico 2006; 28:665-681.
71. Haeney MR, Culank LS, Montgomery RD, Sammons HG. Evaluation of xylose absorption as
measured in blood and urine: a one-hour blood xylose screening test in malabsorption.
Gastroenterology 1978; 75:393-400.
72. Lunn PG, Northrop-Clewes CA, Downes RM. Intestinal permeability, mucosal injury, and
growth faltering in Gambian infants. Lancet 1991; 338:907-910.
73. Patel MM, Parashar UD. "Real World Impact of Rotavirus Vaccination". Pediatr Infect Dis J
2011; 30 (Supplement). Retrieved 8 May 2012.
74. Dukoral www.netdoctor.co.uk › Travel health › Medicines.
75. Typhoid vaccine http://www.patient.co.uk/doctor/Typhoid-Vaccination.htm
76. Rotavirus immunization schedules

pt

ha

http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2012/april/news_sage_report_apr2012/en/index.html

