บทความวิชาการสาหรับการศึกษาต่อเนื่อง
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
รหัส : 5003-1-000-001-06-2563
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง : 2.5 หน่วยกิต
วันที่รับรองบทความ : 15 มิถุนายน 2563
วันที่หมดอายุ : 14 มิถุนายน 2564
เรื่อง
Alternative methods for pyrogen test
ผู้เขียน
ภก.กรกฤช รัตนพันธุ์ ภญ.อนัญญา ทรัพย์ทิพยรัตนา และ ภก.อนวัช มิตรประทาน
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. ทราบความสาคัญของการตรวจวัดสารก่อไข้ และหลักการของการตรวจวัดสารก่อไข้ด้วยวิธีทางเลือก
คือ Monocyte Activation Test (MAT) และ Recombinant Factor C (rFC)
2. ทราบแนวทางในการนา Monocyte Activation Test (MAT) และ Recombinant Factor C (rFC)
มาใช้
คาสาคัญ
Pyrogen testing, ก า ร ท ด ส อ บ ส า ร ก่ อ ไ ข้ , advanced pyrogen testing, new technology pyrogen
testing, MAT test, animal testing, rFC assay
บทคัดย่อ
สารก่อไข้ (pyrogen) สามารถแบ่ งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ endotoxin pyrogens (LPS) และ
non-endotoxin pyrogens (NEP) ในอุตสาหกรรมยาสารก่อไข้ถูกจัดเป็น critical quality attribute ที่มีผล
ต่อความปลอดภัยจากการใช้ยา จึงมีความจาเป็นต้องควบคุมปริมาณและทาการระบุปริมาณสารก่อไข้ก่อนที่
จะทาการปล่อยยาออกขายสู่ท้องตลาดโดยวิธีที่เป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานซึ่งมีกาหนดอยู่ในตารายา ได้แก่
limulus amoebocyte lysate (LAL) assay และ rabbit pyrogen test (RPT) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้สัตว์ (animalbased test) แต่อย่างไรก็ตามวิธีเหล่านี้ก็มีข้อจากัดและข้อเสีย ด้วยเทคโนโลยีทางชีวภาพทาให้มีการพัฒนาวิธี
วิเคราะห์ทางเลือกในการทดสอบสารก่อไข้ขึ้น ได้แก่ monocyte activation test (MAT) และ recombinant
horseshoe crab factor C assay (rFC assay) แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองวิธีจาเป็นต้องมีการทาการตรวจสอบ
ความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์เพื่อที่จะทาให้มั่นใจได้ว่าวิธีในการทดสอบสารก่อไข้เป็นไปตามข้อกาหนดของ
ตารายาและตามกฎหมายก่อนจะนาวิธีการทางเลือกมาใช้ในการทดสอบจริง
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ภก.กรกฤช รัตนพันธุ์ ภญ.อนัญญา ทรัพย์ทิพยรัตนา
และ ภก.อนวัช มิตรประทาน
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. ทราบความสาคัญของการตรวจวัดสารก่อไข้ และหลักการของการตรวจวัดสารก่อไข้ด้วยวิธีทางเลือก
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2. ทราบแนวทางในการนา Monocyte Activation Test (MAT) และ Recombinant Factor C (rFC)
มาใช้ในการตรวจวัดสารก่อไข้
บทคัดย่อ
สารก่อไข้ (pyrogen) เป็นกลุ่มสารเคมีที่สามารถก่อให้เกิดไข้ในร่างกายสิ่งมีชีวิตซึ่งมีที่มาจากหลาย
แหล่ง เช่น micro-organisms (แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา) สิ่งแวดล้อม กระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ การ
ปนเปื้อนของสารก่อไข้นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพจนถึงแก่ชีวิต สารก่อไข้สามารถแบ่งออกเป็น 2
ประเภท ได้แก่ endotoxin pyrogens (LPS) และ non-endotoxin pyrogens (NEP) ในอุตสาหกรรมยาสาร
ก่อไข้จึงถูกจัดเป็น critical quality attribute ที่มีผลต่อความปลอดภัยจากการใช้ยาโดยเฉพาะยาในรูปแบบ
ยาฉีดและยาชีววัตถุ จึงมีความจาเป็นต้องควบคุมปริมาณและทาการระบุปริมาณสารก่อไข้ก่อนที่จะทาการ
ปล่อยยาออกขายสู่ท้องตลาด โดยวิธีที่เป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานซึ่งมีกาหนดอยู่ในตารายาไม่ว่าจะเป็น
USP หรือ BP ได้แก่ limulus amoebocyte lysate (LAL) assay และ rabbit pyrogen test (RPT) ซึ่งเป็น
วิธีที่ใช้สั ตว์ (animal-based test) แต่อย่างไรก็ตามวิธีเหล่ านี้ก็มีข้อจากัดและข้อเสีย ด้วยเทคโนโลยีทาง
ชีวภาพทาให้มีการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางเลือกในการทดสอบสารก่อไข้เพื่ อกาจัดข้อจากัดและข้อเสียของการ
ทดสอบดั้งเดิม ได้แก่ monocyte activation test (MAT) และ recombinant horseshoe crab factor C
assay (rFC assay) โดยวิธี MAT สามารถทดสอบสารก่อไข้ได้ทั้ง 2 ประเภทโดยใช้หลักการที่ว่า exogenous
pyrogens จะกระตุ้ น human monocytes ให้ ห ลั่ ง endogenous pyrogens จากนั้ น ท าการหาปริ ม าณ
endogenous pyrogens (ส่วนใหญ่จะเป็น IL-6 หรือ IL-1ß) เปรียบเทียบกับผลการตอบสนองที่ถูกกระตุ้น
ด้ ว ย endotoxin standard curve เพื่ อ ระบุ ป ริ ม าณสารก่ อ ไข้ วิ ธี rFC assay สามารถทดสอบสารก่ อ ไข้
ประเภท LPS เท่านั้นโดยอาศัยหลักการที่ว่า factor C เมื่อทาปฏิกิริยากับ LPS จะเกิดสารซึ่งสามารถเปลี่ยน
fluorogenic substrate เกิดเป็นสารผลิตภัณฑ์ที่เรืองแสง fluorescence (fluorimetric product) ซึ่งทาให้
สามารถหาปริมาณ LPS ได้ โดยวิธีนี้เป็นวิธีทางเลือกของวิธี LAL assay โดยผลิต recombinant factor C ใน
สิ่ ง มี ชี วิ ต แทนการใช้ lysate จากเลื อ ดแมงดาทะเล แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามทั้ ง สองวิ ธี จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารท าการ
ตรวจสอบความถู กต้อ งของวิ ธีวิ เคราะห์ เ พื่อที่ จะทาให้ มั่ นใจได้ ว่า วิธี ในการทดสอบสารก่อ ไข้ เป็น ไปตาม
ข้อกาหนดของตารายา และตามกฎหมายก่อนจะนาวิธีการทางเลือกมาใช้ในการทดสอบจริง
บทนา
สารก่อไข้ (pyrogen) ประกอบด้วยกลุ่มสารเคมีหลากหลายที่ก่อไข้ได้ ซึ่ง มาจากหลากหลายแหล่ง
ได้แก่ micro-organisms (แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา) สิ่งแวดล้อม กระบวนการ หรือผลิตภัณฑ์ การปนเปื้อน
สารก่อไข้นั้นอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และส่งผลให้เกิดอาการตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของหลอด

เลือดไปจนถึงขั้นช็อค และเสียชีวิตได้ 1 สารก่อไข้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ Endotoxin pyrogens
(LPS) และ Non-Endotoxin pyrogens (NEP)
Endotoxins เป็น lipopolysaccharide complex ที่อยู่บน outer membrane ผนังเซลล์แบคทีเรีย
ก่อโรคแกรมลบ เช่น Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Pseudomonas, Neisseria, Haemophilus
influenzae, Bordetella pertussis และ Vibrio cholerae2
NEP คือ สารอื่น ๆ ที่สามารถกระตุ้นปฏิกิริยาการเกิดไข้ได้ ได้แก่1
- Endotoxin associated proteins: Exotoxins
- Peptidoglycans (components of bacterial cell wall): Lipoarabinomannans (from
mycobacteria), DNA (bacterial)
- Fungal components (for example; mannans, glucans, mannoproteins), Porins (proteins
from the bacterial cell wall), Parasite components (for example; phosphoinositol), Bacterial
outer surface proteins
- Viruses, Muramylpeptides (MDP and other subunits of petidoglycan synergise with
endotoxins): Non-microbiological contaminations (for example; cytokines, media, cells,
breakdown products)
- Lipoteichoic acids and further gram-positive bacterial cell-wall components, Solid
materials (for example; medical devices, plastic)
- Superantigens: Drugs (for example steroids, bile salts, dapsone, cytokines)
สารก่อไข้เป็นหนึ่งใน critical quality attribute ที่มีผลต่อความปลอดภัยจากการใช้ยาโดยเฉพาะยา
ในรูปแบบยาฉีดและยาชีววัตถุ จึงมีความจาเป็นต้องควบคุมปริมาณและทาการระบุปริมาณสารก่อไข้ก่อนที่จะ
ทาการปล่อยยาออกขายสู่ท้องตลาด3 โดยวิธีที่เป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐานซึ่งมีกาหนดอยู่ในตารายาไม่ว่า จะ
เป็น USP หรือ BP ได้แก่ limulus amoebocyte lysate (LAL) assay และ rabbit pyrogen test (RPT) ซึง่
เป็นวิธีที่ใช้สัตว์ (animal-based test)4 แต่อย่างไรก็ตามวิธีเหล่านี้ก็มีข้อจากัดและข้อเสีย เช่น การทดสอบ
สารก่ อ ไข้ ด้ ว ยวิ ธี เ หล่ า นี้ น าไปสู่ ก ารให้ ผ ลบวกลวง (false positive result) การใช้ สั ต ว์ ยั ง มี ป ระเด็ น ทาง
จริยธรรมในการใช้สัตว์ทดลอง นอกจากนี้ยังจาเป็นต้องมีระบบสนับสนุนที่อาศัยต้นทุนสูงมากเพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อกาหนดตามกฎหมายในการทดสอบ RPT และการทดสอบทั้งสองวิธียังให้ผลที่มีความแปรผันและต้องใช้
ความเชี่ยวชาญในการตัดสินใจผลการทดสอบ3 นอกจากนี้ยังมีความไม่สอดคล้องของการทดสอบ RPT ระหว่าง
IP และ ICH pharmacopoeias (JP, USP และ EP) ซึ่งมีความแตกต่างในเรื่องของการออกแบบการทดลอง
กระบวนการทาการทดลอง การบันทึกอุณหภูมิ เกณฑ์การยอมรับ และการตัดสินผลการทดสอบ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงความแตกต่างของ harmonized bacterial endotoxins test (BET) ระหว่าง JP และ IP,
USP และ EP5

การตรวจวัดปริมาณสารก่อไข้นั้นมีความสาคัญในการตรวจสอบความปลอดภัยสาหรับผลิตภัณฑ์ยาฉีด
และเครื่องมือแพทย์ แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใน Pharmacopoeia European 5.1.10 และข้อจากัดของ
BET / LAL test ในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาวิธีการทดสอบสารก่อไข้ ทางเลือกอื่น ซึ่งเป็นวิธี in-vitro pyrogen
tests (IVPT)6 หรือ monocyte activation tests (MAT) และอีกวิธีหนึ่ง คือ Recombinant Factor C (rFC)
Monocyte Activation Test (MAT)
In-vitro pyrogen tests (IVPT)6 หรื อ เรี ย กว่ า monocyte activation tests (MAT) การทดลอง
MAT เป็นวิธีการที่ค่อนข้างใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นทางเลือกในการนามาใช้ทดสอบสารก่อไข้ และสามารถ
น ามาใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมยาชี ว วั ต ถุ ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ที่ มี ค วามไวต่ อ สารก่ อ ไข้ ทั้ ง ที่ เ ป็ น endotoxin และ nonendotoxin based pyrogens โดยให้ข้อดีในเชิงของการลด variability เมื่อเทียบกับ RPT ทั้งยังลดการใช้
สัตว์ซึ่งสอดคล้องกับหลัก 3Rs (replacement, reduction, refinement) ซึ่งปกป้องการใช้สัตว์ทดลอง และ
ยังใช้เวลาลดลงในการปล่อยยาสู่ท้องตลาด
การก่ อ ไข้ โ ดยสาร exogenous pyrogens เช่ น LPS สามารถกระตุ้ น การหลั่ ง endogenous
pyrogens ได้แก่ IL-1ß, IL-6 และ TNFα โดยถ้าหากสารเหล่านี้ถูกหลั่งออกมามากจนเกิน threshold limit
จะไปกระตุ้นศูนย์การควบคุมอุณหภูมิของสมองส่วน Hypothalamus ซึ่งสุดท้ายแล้วจะไปกระตุ้นให้เกิด ไข้
จากองค์ ค วามรู้ นี้ น าไปสู่ ห ลั ก การพื้ น ฐานของวิ ธี MAT คื อ น า Human monocytes (whole blood,
peripheral blood mononuclear cells (PBMC) หรือ monocytic cell lines) มาบ่มรวมกับสารตัวอย่างที่
ต้องการทดสอบสารก่อไข้ภายใต้สภาวะ pyrogen-free (all consumables cell culture grade) หลังจาก
บ่มแล้วแยกส่วน supernatants มาตรวจหา endogenous pyrogens (ส่วนใหญ่จะเป็น IL-6 หรือ IL-1ß) ผล
การตอบสนองที่ได้จะนามาเปรียบเทียบกับ ผลการตอบสนองที่ถูกกระตุ้นด้วย endotoxin standard curve
(หรือ reference batch ของผลิตภัณฑ์ยา) ในการทดลองที่กาหนดไว้ความเข้มข้นของ critical endotoxin นั้น
ใช้ค่าจาก the international endotoxin standard ซึ่งได้มาจาก E. coli จากข้อมูลของสัตว์ทดลอง 1, 7 และ
ข้อมูลการทดสอบกับอาสาสมัคร 8, 9 threshold limits นั้นได้มาจากสมมติฐานว่า endotoxin นั้นมีเพียงแค่
pro-inflammatory ที่ปนเปื้อนในสารตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ
นอกจากนี้ MAT ยังสามารถตรวจวัด synergistic effects ระหว่างปริมาณสารปนเปื้อนหลากหลาย
หรือ pro-inflammatory drug ที่อยู่ในปริมาณต่ากว่าระดับที่จะทาให้ก่อไข้ได้ ในขณะที่ BET ที่จาเพาะนั้นทา
ไม่ได้ 10, 11 ความไวของการทดสอบ MAT นั้นคล้ ายคลึงกับ RPT โดย RPT จะฉีดสารตัว อย่างปริมาตร 10
ml/kg ของน้าหนักตัวกระต่าย สาหรับ MAT ต้องใช้ตัวอย่างที่มี LPS อย่างน้อย 50 pg/ml (fever threshold
ของกระต่ายคือ 500pg/kg ของน้าหนักตัวกระต่าย โดยถ้าฉีดปริมาตร 10 ml จะมีปริมาณ LPS 50 pg/ml

เช่น เดีย วกัน )10 แต่อย่างไรก็ตามสามารถออกแบบการทดลองเพื่อเพิ่ม sensitivity ของการทดลองได้จาก
sensitivity ในการตรวจวัด LPS จาก 50 pg/ml เพิ่มได้ถึงประมาณ 3 pg/ml
MAT สามารถใช้เป็นวิธีทางเลือกแทนการใช้สัตว์ทดลองตาม EU legislative framework ซึ่งถูกระบุ
ใน Pharmacopoeia European 2.6.30.3 ให้ใช้ MAT ในการตรวจสอบ หาปริมาณสารที่ส ามารถกระตุ้น
human monocytes หรือ monocytic cells เพื่อให้หลั่ง endogenous mediators ที่มีบทบาทในการทา
ให้ก่อไข้ โดยวิธีนี้เหมาะสมหลังจากมีการทา product specific validation แล้วว่าสามารถใช้ทดแทน RPT
ได้

รูปที่ 1 แสดงแผนภาพหลักการของวิธี MAT 11
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบวิธีการทดสอบสารก่อไข้ด้วยวิธี Rabbit Pyrogen Test (RPT) Endotoxin Test
(LAL / BET) และ Monocyte Activation Test (MAT) 11,12
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- Chemotherapeutics
No
Pyrogens
0.3–5
No
No
+ all rabbit pyrogens
In vivo

Endotoxin Test Monocyte Activation Test
(LAL / BET)
(MAT)
- Blood products
+/- cytotoxic drugs
- Cellular products
Other: If the product
- Proteins
tested interferes with the
- Lipids
detection system, the
- Aluminum
possibility of detecting
hydroxide
pyrogens will depend on
adjuvants
the method sensitivity
(common in
vaccines)
Yes
Yes
Endotoxins
Pyrogens
0.03
0.03–0.1
Yes
Yes
No
Yes
- (only LPS)
+ all human pyrogens
In vitro
In vitro

Recombinant Factor C (rFC)
วิธีทางเลือกในการทดสอบสารก่อไข้ นอกจากวิธี MAT แล้วยังมีวิธี Recombinant Factor C (rFC)
จากหลั ก การของ LAL test สาร endotoxin จะกระตุ้ น LAL ให้ เ กิ ด cascade ของ เอนไซม์ serine

proteases และเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาจะเกิดการก่อตัวของเจลขึ้น (gel clot) Factor C ใน LAL ทาหน้าที่เป็น
zymogen ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในกระบวนการ coagulation cascade ในร่างกายสิ่งมีชีวิต (in vivo) Factor C
เป็นตัวตรวจจับทางชีวภาพ (biosensor) ซึ่งจะแจ้งเตือนให้แมงดาทะเล horseshoe crab ทราบว่ามีผู้บุกรุกที่
เป็นแบคทีเรียแกรมลบเข้ามา กระบวนการแข็งตัวของเลือดจะจับและฆ่าแบคทีเรียแกรมลบเพื่อจากัดการติด
เชื้อต่อไป อย่างไรก็ตามการนา LAL มาใช้เป็นเครื่องมือในการวัด endotoxin มีความแปรผันในความไวและ
ความจาเพาะเจาะจงของ LAL ต่อ endotoxin นอกจากนี้ปริมาณของ horseshoe crabs ในธรรมชาติ ที่
ลดลงอย่างต่อเนื่องยังเป็น ปัญหาและความท้าทายของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ จึงเป็นที่มาของการ
พั ฒ นา rFC โดย rFC มี ข นาดโมเลกุ ล 132 kDa ท าหน้ า ที่ เ ป็ น proenzyme ที่ ส ามารถถู ก เหนี่ ย วน าด้ ว ย
endotoxin12
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Glucan
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รูปที่ 2 แสดง cascade ในการทาปฏิกิริยาระหว่าง endotoxin และ LAL lysate (ฝั่งซ้าย) และ rFC (ฝั่งขวา)
เพื่อตรวจหาปริมาณของ endotoxin
rFC เป็ น recombinant protein ซึ่ ง ถู ก ผลิ ต จากล าดั บ เบส DNA ของ Factor C enzyme จาก
species หรือ subspecies ของแมงดาทะเล horseshoe crab ที่ถูกเพิ่มจานวนขึ้น เช่น การใช้ Factor C
cDNA จาก Carcinoscorpius rotundicauda หรือ Singapore (mangrove) horseshoe crab และการใช้
Factor C cDNA จาก Tachypleus species ซึ่งทั้ง สองวิ ธี rFC assays นี้ อยู่ บนสมมติฐ านที่ว่า Factor C
enzymes จากทุก horseshoe crab genera (limulus, carcinoscoripus และ tachypleus) มีคุ ณสมบั ติ
คล้ายกับทุกโปรตีนที่พบใน aqueous amoebocyte extract ซึ่งลาดับของ DNA สามารถถูกแสดงออกได้ใน
Escherichia coli, yeast และ mammalian cells13

ในการหาปริ ม าณ endotoxin โดยใช้ rFC zymogen จะใช้ วิ ธี Fluorimetric assay โดยอาศั ย
หลั ก การกระตุ้ น rFC ด้ ว ย endotoxin ได้ เ ป็ น rFC’ ซึ่ ง จะไป hydrolyse สารตั้ ง ต้ น ที่ เ ป็ น Fluorogenic
substrate เช่น fluorigenic substrate Boc-Val-Pro-Arg-MCA (Boc, butoxy-carbonyl; MCA, 7-amido4-methylcoumarin) ทาให้เกิดเป็นสารผลิตภัณฑ์ที่ให้เรืองแสง fluorescence (fluorimetric product) ซึ่ง
ถูกวัดที่ความยาวคลื่นที่ excitation state เท่ากับ 380 nm และความยาวคลื่น emission state เท่ากับ 40
nm ในการทดลองจะมีการใช้ rFC หลากลายความเข้มข้น โดยความเข้มข้นของ rFC ที่สูงจะยิ่งเพิ่มความไวใน
การตรวจวัดปริมาณ endotoxin จาก 0.005 EU/ml ถึง 0.001 EU/ml และเมื่อเปรียบเทียบกับการวัดด้ วย
LAL ที่มีขายตามท้องตลอด ณ สภาวะเดียวกันพบว่าการใช้ rFC มี background reading ที่ต่ากว่า และให้
ความไวในการตอบสนองต่อ endotoxin ที่สูงกว่า14

รูปที่ 3 แสดงการหาปริมาณ endotoxin ด้วย rFC เทคนิค fluorimetric assay ด้วยการเพิ่มความเข้มข้น
ของ rFC และความเข้มข้นของ lipid A การเพิ่มขึ้นของความเข้มของสีซึ่งผ่านกระบวนการถูก hydrolysis
ด้วย enzyme สามารถมองเห็นได้จาก 0.01 ถึง 200 ng ของ lipid 15
การใช้วธิ ีทางเลือกในการหาปริมาณหรือระบุสารก่อไข้
USFDA ระบุ ใ ห้ ผู้ ผ ลิ ต ที่ ต้ อ งใช้ วิ ธี ก ารทดสอบสารก่ อ ไข้ ท างเลื อ กในผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ะต้ อ งมี ข้ อ มู ล
accuracy, sensitivity, precision, selectivity หรื อ adaptability to automation หรื อ computerized
data reduction และภายใต้สถานการณ์อื่น ๆ ต้องทาการตรวจสอบความถูกต้องตามหัวข้อ USP General
Chapter <1225>, Validation of Compendial Procedures และผลการตรวจสอบความถูกต้องของวิ ธี
วิเคราะห์ ต้องให้ ผ ลที่เทีย บเท่ าหรื อเหนื อกว่า เมื่อมีความแตกต่าง หรือมีข้อ โต้แย้งใด ๆ จากที่ ระบุไว้ ใ น
pharmacopoeia ผลการตัดสินใจจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อกาหนดใน USP ของวิธี gel clot หรือวิธีที่ระบุ
ไว้ใน monograph ของผลิตภัณฑ์ที่ถูกทดสอบ16 โดยแนวทางในการใช้วิธีทางเลือกในการหาปริมาณหรือระบุ
สารก่อไข้แบ่งออกเป็น 2 วิธีดังนี้

1. Monocyte Activation Type Pyrogen Test (MAT)
ถ้าผู้ผลิตเลือกใช้ Monocyte Activation Type Pyrogen Test ต้องทาการตรวจสอบความถูกต้อง
ตามผลิตภัณฑ์นั้น (product-specific validation) เพื่อสร้างการทดสอบที่จาเพาะต่อสารที่เหมาะสมในการ
ประเมินวิธี monocyte activation method การตรวจสอบความถูกต้องต้องมีหัวข้อ การทดสอบการรบกวน
ผลการทดสอบ (interference testing), ความถูกต้องในการตรวจหา pyrogen ในแต่ล ะตัว อย่างทดสอบ
(accurate detection of pyrogen) และสาหรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ
test system ในการสัมผัสกับ monocytes ได้โดยตรง
2. Recombinant Horseshoe Crab Factor C Assay
ถ้ า ผู้ ผ ลิ ต เลื อ กใช้ recombinant factor C-based assay การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของวิ ธี
วิเ คราะห์ ต้ อ งเป็ น ไปตามข้ อก าหนดของ USP Chapter <85>, Bacterial Endotoxins Test ในส่ ว นของ
Photometric Quantitative Techniques แ ล ะ USP Chapter <1 2 2 5 >, Validation of Compendial
Procedures17
จากบทความข้างต้นจะเห็นได้ว่าวิธีทางเลือกในการทดสอบสารก่อไข้ทั้งสองวิธี ได้แก่ monocyte
activation type pyrogen test และ recombinant horseshoe crab factor C assay เป็นวิธีที่น่าสนใจใน
การนามาทดสอบสารก่อไข้ โดย MAT สามารถหาปริมาณสารก่อไข้ได้ทั้งชนิด endotoxin pyrogens และ
non-endotoxin pyrogens ในขณะที่ rFC assay สามารถหาปริมาณสารก่อไข้ชนิด endotoxin pyrogens
เท่านั้น โดยวิธีการทางเลือกทั้งสองวิธีสามารถลดข้อจากัดและข้อเสียของการทดสอบสารก่อไข้ด้วยวิธี rabbit
pyrogen test และ LAL test โดยเฉพาะการลดการใช้สัตว์ในการทดลอง แก้ไขปัญหาจริยธรรมในการใช้สัตว์
อีกทั้งลดความหลากหลายของผลการทดสอบ และสามารถเพิ่มความไวและความจาเพาะในการวิเคราะห์ได้อีก
ด้วย ทว่าการจะนาวิธีการทางเลือกมาใช้ในการวิเคราะห์ในผลิตภัณฑ์ยาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน USFDA
ได้มีข้อแนะนาให้แสดงข้อมูล การศึกษาเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าการใช้วิธีทางเลือกมีความเหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์ที่
ทาการตรวจ และสามารถให้ผลการทดสอบที่มีความถูกต้องแม่นยาเป็นไปตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในตารายา
มาตรฐานและสอดคล้องกับกฎหมาย
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