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หลังจากอ่านบทความเสร็จสิ้นแล้ว ผู้อ่านจะสามารถ
1. เข้าใจถึงความสาคัญของไพโรเจน
2. สามารถเลือกวิธีทดสอบไพโรเจนได้อย่างเหมาะสม
การให้ยาฉีดแก่ผู้ป่วยในสมัยเริ่มแรกมักพบว่าคนไข้จะเกิดอาการไข้ คือ หนาวสั่น ครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดหลังและขา จึงเรียก
สิ่งที่ทาให้เกิดอาการเหล่านี้ว่า “salts fever” “serum fever” หรือ “protein fever” (ภารุณี, 2549) แต่ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
ว่าเกิดจากอะไร ในสมัยที่เริ่มมีการใช้ยาฉีดจึงเรียกชื่อสิ่งที่ทาให้เกิดไข้ว่า “pyrogens” ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษากรีกแปลว่า
“product of fire” ซึ่งหมายถึงสารที่ก่อให้เกิดอาการไข้ หรือ “fever producing agent” จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1923 Florence
Seibert (ภารุณี, 2549) ได้ค้นพบว่าสิ่งที่ก่อให้เกิดอาการไข้จากยาฉีดนั้นเกิดจากแบคทีเรียและมักพบในน้าที่ใช้ละลายตัวยาซึ่งการกาจัด
แบคทีเรียดังกล่าวสามารถทาได้โดยใช้น้าที่กลั่นเสร็จใหม่ๆและเก็บรักษาอย่างดี
ไพโรเจนจากภายนอกร่างกายเป็นสารอินทรีย์จาพวกกรดไขมันหรือลิปิดซึ่งในบางครั้งมีฟอสฟอรัสอยู่ด้วย (ภารุณี,2549)
สารไพโรเจนที่เป็นชิ้นส่วนของผนังเซลล์แบคทีเรีย (endotoxin pyrogen) ในแบคทีเรียแกรมบวก (gram-positive bacteria) คือ
lipoteichoic acids และ peptidoglycans ในแบคทีเรียแกรมลบ (gram-negative bacteria) คือ lipopolysaccharide (LPS) ซึ่ง
LPS ทาให้เกิดความรุนแรงของการก่อไข้เพิ่มมากกว่า lipoteichoic

acids และ peptidoglycans ไพโรเจนสามารถพบได้ใน

เชื้อแบคทีเรียที่มีชีวิตอยู่และตายแล้ว ซึ่งความรุนแรงของไข้จะมีความแตกต่างกันขึ้นกับชนิดของแบคทีเรียด้วย นอกจากนี้ไพโรเจนยัง
สามารถพบได้ในเชื้อราเช่นกันแต่ก็มีความรุนแรงน้อ ย โดย LPS เมื่อ LPS ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายจะไปจับกับโปรตีนในร่างกาย
lipopolysaccharide-binding protein (LBP) ซึ่งเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนคือ LBP-LPS จากนั้น LBP-LPS จะไปจับกับ CD14
receptor และนาไปสู่ก ารกระตุ้ นให้ ร่างกายหลั่งสาร cytokines ออกมา ซึ่ งสามารถกล่ าวได้ว่า ไพโรเจนจากภายนอกร่า งกาย
(exogenous pyrogen) เป็นปัจจัย ที่ไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง endogenous factors (ประพิมพ์พักตร, 2008) ซึ่งนาไปสู่การเกิดไข้
นั่นเอง ซึ่งสมบัติของไพโรเจนจะละลายน้าได้ดีพบว่าน้าที่ใช้ในการเตรียมยาฉีดสามารถเป็นแหล่งปนเปื้อนที่สาคัญของไพโรเจน โดยตัว
ของไพโรเจนนั้นทนความร้อนได้สูงจึงทาให้วิธีการฆ่าเชื้อด้วยในออโตเคลฟที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ที่ใช้ในการทาให้ปราศจากเชื้อ
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จะไม่สามารถทาลายไพโรเจนได้ นอกจากนี้ไพโรเจนมีขนาดเล็กมากคือมีขนาดประมาณ 0.05 - 1 ไมครอน (ภารุณี, 2549) จึงสามารถ
ผ่านแผ่นกรองกาจัดเชื้อได้ แต่อย่างไรก็ตามสามารถกาจัดไพโรเจนออกไปจากน้าโดยวิธีการกลั่นได้
แหล่งที่มาของไพโรเจน
ไพโรเจนจากภายนอกที่ปะปนมากับยาฉีดซึ่งแหล่งกาเนิดไพโรเจนที่สามารถปะปนมากับยาฉีดนั้นมาได้ 4 ทาง ดังนี้
1. น้าหรือน้ากระสายยา เป็นแหล่งที่พบการปะปนของไพโรเจนในยาฉีดมากที่สุด ดังนั้นน้าที่ใช้ในการเตรียมยาฉีดต้องใช้น้า
ประเภท water for injection และควรใช้ภายใน 24 ชั่วโมงเมื่อผลิตเสร็จ
2. เครื่องมือและภาชนะบรรจุ เช่น แก้วและโลหะ ต้องใช้ความร้อนแห้งที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30-45
นาที หรือ ที่ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-4 ชั่วโมง ที่ 650 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 นาที ในการกาจัดไพโรเจน
หรือ ล้างด้วยน้าที่ปราศจากไพโรเจนหลายๆครั้งและใช้ทันทีเนื่องจากการทิ้งภาชนะที่เปียกชื้นไว้ในบรรยากาศนานก็จะ
ก่อให้เกิดไพโรเจนขึ้นได้
3. สารเคมีที่ใช้เตรียมยาฉีด ซึ่งอาจมาจากธรรมชาติ หรือผลิตจากกระบวนการหมัก สารเคมีที่ได้จากกระบวนการตกผลึก
หรือตกตะกอนจากของเหลวที่มีน้าอยู่ ถ้าจะนามาใช้ต้องล้างตะกอนที่กาจัดตะกอนได้หรือทาการตกผลึกซ้า
4. กระบวนการผลิตและสถานที่ผลิต ควรวางแผนในการผลิตโดยใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดภายในสถานที่ผลิตที่สะอาดได้
มาตรฐานตามการผลิตยาฉีดเนื่องจากหากการผลิตถ้าใช้ระยะเวลานานจุลินทรีย์ที่หลงเหลือจะเจริญเติบโตได้อย่าง
รวดเร็วทาให้ผลิตไพโรเจนออกมาได้มาก
ระดับความรุนแรงในอันตรายของไพโรเจนขึ้นกับสภาพของผู้ป่วย ความแรงของไพโรเจน และทิศทางการบริหารการให้ยาฉีด
ซึ่งพบว่า ยาฉีดที่ฉีดเข้าไขสันหลังจะอันตรายที่สุด รองลงมาคือยาฉีดเข้าหลอดเลือด ยาฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และยาฉีดเข้าใต้ผิวหนัง
นอกจากนี้ในยาฉีดปริมาตรมากที่ให้เข้าหลอดเลือดก็เป็นแหล่งที่สามารถพบไพโรเจนปนเปื้อนอยู่ได้มากซึ่งก่อให้เกิ ดอันตรายในผู้ป่วยที่
จาเป็นต้องให้ยาฉีดปริมาตรมาก ได้ ดังนั้นจึงจาเป็นที่จะต้องเตรียมยาฉีดให้ปราศจากไพโรเจน
การทดสอบไพโรเจน
การทดสอบไพโรเจนสามารถทดสอบได้ 2 แบบ ได้แก่
1. การทดสอบไพโรเจนโดยใช้กระต่าย (Rabbit Pyrogen Test)
2. การทดสอบไพโรเจนโดยวิธี LAL Test (Limulus Amebocyte lysate Test)
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1. การทดสอบไพโรเจนโดยใช้กระต่าย (Rabbit Pyrogen Test)
การทดสอบไพโรเจนในยาฉีดเริ่มกาหนดเป็นทางการในปี ค.ศ. 1942 ใน USP XXII เป็นการทดสอบไพโรเจนโดยใช้กระต่าย
(rabbit pyrogen test) ซึ่งกระต่ายเป็นสัตว์ทดลองที่ตอบสนองไพโรเจนในขนาดความเข้มข้นที่เท่าๆกับในคน และยังเป็นวิธีที่มีการใช้
มาจนปัจจุบันในยาหรือสารน้าที่มขี ้อจากัดบางประการซึ่งจะกล่าวต่อไป การทดสอบไพโรเจนโดยใช้กระต่าย ใช้ในวิธีการทดสอบที่ทั้ง
USP <151> และ EP ในหัวข้อ Pyrogen test โดยมีกระบวนการทดสอบไพโรเจนคือ ฉีดสารละลายที่จะทดสอบเข้าไปทางหลอดเลือด
ดาที่ใบหู จากนั้นอ่านผลโดยวัดอุณภูมริ ่างกายของกระต่ายในระยะเวลาที่กาหนด เมื่ออุณหภูมสิ ูงขึ้นไม่เกินกว่าที่กาหนด แปลผลได้วา่
สารละลายยาฉีดนั้นปราศจากไพโรเจน ใน USP วิธีการทดสอบนั้นจะไม่เปลีย่ นแปลง แต่การแปลผลการทดสอบได้มีการเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่ USP XXIII และ EP 2.6.8 Pyrogens (ประพิมพ์พักตร, 2008) โดยระบุให้การทดสอบแต่ละครั้งควรทาการควบคุมทางลบ
(negative control) ด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าการทดสอบนั้นปราศจากไพโรเจน ส่วนสัตว์ทดลอง USP กาหนดให้ใช้กระต่ายที่แข็งแรงและโต
เต็มที่แล้ว มีน้าหนักตัวไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลกรัมที่เลี้ยง ในอุณหภูมิที่คงที่ระหว่าง 21 - 23 องศาเซลเซียสซึ่งอุณหภูมริ ่างกายปกติของ
กระต่ายจะอยูร่ ะหว่าง 38.9 - 39.8 องศาเซลเซียส นากระต่ายมาทดสอบโดยฉีดยาหรือสารน้าที่ใช้ในการทดสอบและสารควบคุมเข้าที่
ใบหูของกระต่าย ส่วนการบันทึกอุณหภูมินั้น USP กาหนดให้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิคือ thermister probes สอดเข้าทางทวารหนักของ
กระต่ายให้ลึกไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร นอกจากนี้กระต่ายที่ใช้ทดสอบไม่ควรใช้บ่อยเกินไป ควรให้พักอย่างน้อย 48 ชั่วโมง หากพบว่า
กระต่ายที่ได้รับไพโรเจนเข้าไปมีอณ
ุ หภูมิร่างกายสูงขึ้นถึง 0.6 องศาเซลเซียสหรือมากกว่าต้องให้พักไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์เนื่องจากหาก
กระต่ายได้รับไพโรเจนเข้าไปอย่างต่อเนื่องอาจทาให้กระต่ายเกิดการต้านทานต่อไพโรเจนได้ ในส่วนของการแปลผลนั้น ใน USP XXIII
ได้ระบุไว้ดังนี้ การทดสอบไพโรเจนในกระต่าย 3 ตัว หากไม่มีกระต่ายตัวใดอุณหภูมิสูงขึ้นเกิน 0.5 องศาเซลเซียส แสดงว่าตัวอย่างนัน้
ปราศจากไพโรเจน ถ้าผลการทดสอบไม่ผ่านให้ทาการทดสอบเพิ่มโดยใช้กระต่ายอีก 5 ตัว ผลการทดสอบของกระต่ายทั้งแปดตัวจะต้อง
มีไม่เกินกว่าสามตัวที่มีอุณหภูมสิ ูงขึ้น 0.5 องศาเซลเซียสหรือมากกว่า และมีผลรวมของอุณหภูมิทสี่ ูงขึ้นของกระต่ายทั้ง 8 ตัว รวมกัน
ไม่เกิน 3.3 องศาเซลเซียส จึงแปลผลได้ว่าสารละลายตัวอย่างนั้นปราศจากไพโรเจน
อย่างไรก็ตามการทดสอบไพโรเจนในกระต่ายยังมีข้อจากัด ซึ่ง ได้แก่
1. ความแปรผันในระบบชีววิทยา ซึ่งเป็นการทดสอบในสัตว์ การตอบสนองต่อไพโรเจนของกระต่ายแต่ละตัวจะไม่เท่ากัน
2. ความไวต่อการตอบสนองไพโรเจนของกระต่ายแต่ละตัวไม่เท่ากัน ขึ้นกับปริมาณที่กระต่ายได้รับเข้าไป
3. การรบกวนต่อการทดสอบต่างกันในยาบางชนิดทาให้มีผลข้างเคียงที่ต่างกัน โดยยาฉีดบางชนิดทาให้เกิดอาการไข้
เช่น พรอสตาแกรนดิน ยาที่ใช้ในการรักษามะเร็ง ยาหลายชนิดทาให้เกิดพิษในกระต่าย ตัวของยาที่ไม่เหมาะสมเช่น ยามะเร็ง ยาชา
ยาคลายกล้ามเนื้อ ยานอนหลับ ยาฉีดเบต้าเมทาโซน (ภารุณี, 2549)
การทดสอบไพโรเจนโดยใช้กระต่ายมีข้อจากัดอยู่ค่อนข้างมากในการทดสอบข้างต้นจึงจาเป็นต้องหาวิธีการอื่นมาช่วยเพิ่ม
ขีดจากัดของการทดสอบไพโรเจน

หน้า 4
2. การทดสอบไพโรเจนโดยวิธี LAL Test (Limulus Amebocyte lysate Test)
เนื่องจากการทดสอบไพโรเจนโดยใช้กระต่ายมีข้อจากัดหลายประการ จึงทาให้มีการหาวิธีทางใหม่ในการทดสอบไพโรเจน โดย
ในราวปี ค.ศ.1956 Dr. Frederick Bang นักพยาธิวิทยาของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ พบการตายของแมงดาทะเล (horseshoe
crab, Limulus polyphemus) จานวนมากตามชายฝั่งทะเล โดยเลือดสีน้าเงินของแมงดาทะเลเหล่านี้จับตัวเป็นก้อนแข็ง เมื่อนาเลือด
ไปเพาะเชื้อพบแบคทีเรียชนิดแกรมลบ เช่น E. Coli และ Pseudomonas จนในปี ค.ศ. 1964 Dr. Jack Levin นักโลหิตวิทยา และ
Dr. Frederick Bang ได้ทาการวิจัยจนพบว่าปฏิกิริยาการแข็งตัวของเลือดแมงดาทะเลเกิดจากเอนโดทอกซินจากแบคทีเรียและ
อะมีโบไซต์ไลเซต (amebocyte lysate) ของแมงดาทะเล เขาจึงได้ทาการสกัดสกัดสารจากอะมีโบไซต์เซลล์ (amebocyte cell) นาไป
เตรียมเป็นน้ายาทดสอบเรียกว่า Limulus Amebocyte lysate (LAL) โดยเกิดการแข็งตัวเมื่อมีเอนโดทอกซินจานวนเล็กน้อยและ
เริ่มทาการวิจัยนาไปใช้ในการทดสอบเอนโดทอกซินในคนไข้ที่มีการติดเชื้ออย่างรุนแรง ถัดมาในปี ค.ศ. 1969 James F. Cooper ได้ทา
การทดสอบหาไพโรเจนในสารรังสีที่ ใช้ ในทางการแพทย์ซึ่ งไม่ส ามารถใช้ก ระต่ายได้ จึ งได้ท ดลองใช้ LAL และพั ฒนามาจนใช้
เป็นวิธีทดสอบหาไพโรเจนโดยใช้ LAL ได้ และพัฒนาสู่ระดับอุตสาหกรรมจนปัจจุบัน (ภารุณี, 2549) ในปี ค.ศ. 1980 USP XX ได้เริ่ม
กาหนดให้ใช้ LAL เป็นวิธีตรวจสอบเอนโดทอกซินของแบคทีเรียได้ในหัวข้อ Bacterial Endotoxin Test (BET) ในปัจจุบัน
วิธีการทดสอบดังกล่าวจะมีกาหนดไว้ในเภสัชตารับ เช่น USP <85> Bacterial Endotoxin Test หรือ EP 2.6.14 Bacterial
Endotoxins ในวิธีวิเคราะห์ Bacterial endotoxin test ยอมให้มีสารไพโรเจน ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ได้ไม่เกิน 5.56 EU/mL
(endotoxin unit per mL) และ WHO 3.4 Test for bacterial endotoxins (final text for revision) ซึ่งเทคนิคการทดสอบ
เอนโดทอกซินจากแบคทีเรียจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ
1. Gel-Clot Techniques โดยดูปฏิกิริยาการแข็งตัวเป็นวุ้น ซึ่งทาได้ 2 วิธีย่อยคือ
1.1 Gel-Clot Limit Test
1.2 Gel-Clot Assay
2. Photometric Techniques ซึ่งทาได้ 2 วิธีย่อยคือ
2.1 Turbidimetric Method
2.2 Chromogenic Method

1. Gel-clot technique อาศัยหลักการ คือ น้ายาทดสอบ LAL จะเกิดการแข็งตัวโดยสังเกตด้วยตาเปล่าเมื่อมีเอนโดทอกซิน
แกรมลบ โดย เอนโดทอกซินแกรมลบ จะกระตุ้น Proclotting enzyme ในน้ายาทดสอบ LAL ให้เป็น activated proclotting
enzyme ที่มี ชื่อว่ า coagulase ซึ่งเอนไซม์ดังกล่ าวจะเปลี่ย นสาร Coagulogen ในน้ายาทดสอบ LAL ให้ เป็น สาร Coagulin เกิ ด
การแข็งตัวเป็นเจล
Proclotting enzyme ------------> Activated proclotting enzyme (coagulase)
Coagulogen ----------------------> Coagulin
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2. Photometric Techniques เป็นการพัฒนา LAL รีเอเจนต์ให้สามารถหาปริมาณเอนโดทอกซินโดยการวัดค่าด้วยเครื่องมือ
โดยหาปริมาณเอนโดทอกซินเพียง 1 หลอดทดลอง ทาได้รวดเร็ว เครื่องมือสามารถอ่านค่าได้โดยอัตโนมัติ วิธีนี้จึงมีประสิทธิภาพดี กว่า
แต่ยังมีข้อจากัดคือค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง วิธีที่ใช้วิเคราะห์หาปริมาณเอนโดทอกซินที่มีจาหน่ายมีอยู่ 2 ประเภทได้แก่
2.1 Turbidimetric Method เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณแอนโดทอกซินโดยดูความขุ่นของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น โดย
ถ้ า ความเข้ ม ข้ น ของแอนโดทอกซิ น เพิ่ ม ขึ้ น ก็ จ ะท าให้ ค วามขุ่ น เพิ่ ม มากขึ้ น เนื่ อ งจากมี ก ารตกตะกอน
Coagulogen มากขึ้ น วิ ธี การวิ เคราะห์ นี้ท าโดยผสม น้ายาทดสอบ LAL กั บตั ว อย่ า งที่ท ดสอบแล้ ว บ่ ม
เช่นเดียวกับวิธีการจับแข็งตัวเป็นวุ้น จากนั้นอ่านค่าความขุ่นโดยวัดความทึบแสง (optical density) ด้วย
เครื่องสเปกโตรโฟโตมิ เตอร์ อ่านค่าในระยะเวลาที่กาหนดแน่นอน (endpoint-turbidimetric technique)
หรืออ่านค่าความทึบแสงทุก ๆ ช่วงระยะเวลา (kinetic turbidimetric technique) เนื่องจากความขุ่นจะ
เพิ่มขึ้นตามระยะเวลา
2.2 Chromogenic Method เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณเอนโดทอกซิน โดยการวัดความเข้มของสีจากปฏิกิริยาที่
เกิดขึ้นโดยใช้สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ โดยผสมน้ายาทดสอบกับตัวอย่างที่ทดสอบแล้วบ่มที่ 37 องศาเซลเซียส
ประมาณ 10 นาที เพื่อให้ปฏิกิริยาที่โปรคลอตติ้งเอนไซม์ในรีเอเจนต์ถูกกระตุ้นโดยเอนโดทอกซินให้เป็น
activated proclotting enzyme แล้วจึงเติมสารละลายของ chromogenic substrate ลงไปบ่มต่ออีก
3 นาที แล้ ว เติ ม กรดอะซี ติ ก 50 เปอร์ เ ซ็ น ต์ เพื่ อ หยุ ด ปฏิ กิ ริ ย า แล้ ว น าไปวั ด ค่ า การดู ด กลื น แสงด้ ว ย
สเปกโตรโฟโตมิเตอร์ที่ความยาวคลื่น 405 นาโนเมตร สียิ่งเข้มค่าการดูดกลืนแสงยิ่งมาก ความเข้มของสีจะ
ขึ้นกับปริมาณเอนโดทอกซิ นที่มีในตัวอย่าง โดยจะหาปริมาณเอนโดทอกซินได้โดยเทียบกับกราฟมาตรฐาน
Chromogenic substrate ประกอบด้วยสายโซ่เปปไตด์ที่เชื่อมโยงกับ p-nitroaniline (pNA) chromophor
กลไก คือเอนโดทอกซินจะไปกระตุ้นให้โปรคลอตติ้งเอนไซม์เปลีย่ นเป็น activated proclotting enzyme เมื่อ
เติม Chromogenic substrate ลงไป activated proclotting enzyme จะไปกระตุ้นให้ pNA แยกตัวออกมา
ทาให้เกิดสีขึ้น
1. Proclotting enzyme ----------> Activated proclotting enzyme (coagulase)
2. Chromogenic substrate + H2O ---> Peptide + pNA (yellow color)
ข้อดีของวิธี LAL test คือ (ฐิติพร,2554)
1. เป็น in vitro test
2. ใช้พื้นที่ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรในการทดสอบน้อย ค่าใช้จ่ายน้อย ทาได้ง่ายกว่า
3. รวดเร็วในการทดสอบ (ภายใน 90 นาที)
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4. มีความไวในการทดสอบมากกว่าวิธี rabbit pyrogen test โดย
- Endotoxin threshold ในคนประมาณ 2 ng/kg Endotoxin threshold
- Endotoxin threshold ในกระต่ายประมาณ 0.2-3.5 ng/kg
- LAL สามารถตรวจสอบ Endotoxin ต่าสุดได้ 0.01-0.14 ng/mL
5. ใช้ได้ดีกับยาที่ไม่สามารถทดสอบด้วยกระต่าย เช่น
- ยาฉีดกัมมันตภาพรังสี 99m Tc
- ยาฉีดเข้าน้าไขสันหลัง (Intrathecal)
- ยารักษามะเร็ง
- ยาลดไข้
ข้อเสียของ LAL test
1. ทดสอบได้เฉพาะ pyrogen ที่เกิดจาก gram negative bacteria ชนิด lipopolysaccharide เท่านั้น
2. มีปฏิกริ ิยาระหว่าง LAL reagent กับตัวยาที่ใช้ทดสอบ ทาให้ไม่สามารถใช้ได้กับตัวยาทุกตัว
3. Sensitivity จะแปรตาม endotoxin ของเชื้อชนิดต่างๆ
ดังนั้นการเข้าใจในเรื่องไพโรเจนและการทดสอบจึงมีความสาคัญมากในการทดสอบยาฉีดเพื่อป้องกันอาการไข้ที่อาจเกิดขึ้น
จากยาฉีด เพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์มากขึ้น
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