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1. ทราบถึงบทบาทของ angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) ในโรค COVID-19
2. ทราบถึ ง ข้ อ แนะนํ าเกี่ ย วกั บ การใช้ ย ากลุ่ ม angiotensin receptor blockers และ angiotensinconverting enzyme inhibitors ในผูป้ ่ วยโรค COVID-19 หรือผูม้ คี วามเสีย่ งสูงทีจ่ ะเป็ นโรค COVID-19

บทคัดย่อ

การแพร่ระบาดของเชื้อ coronavirus สายพันธ์ใหม่ซ่ึงมีช่อื ว่า severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) นําไปสูก่ ารระบาดของโรค coronavirus disease 2019 (COVID-19) ไปทัวโลก
่
โดยทีม่ กี ารค้นพบว่า angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) มีบทบาทในการนํ าเชือ้ ไวรัส SARS-CoV-2
เข้า สู่เซลล์ข องอวัย วะเป้ า หมาย ทัง้ นี้ ก่ อ นหน้ านี้ ไ ด้มีก ารศึก ษาที่พ บว่ า ยาในกลุ่ ม angiotensin receptor
blockers (ARBs) และยาในกลุ่ ม angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEIs) ทํ าให้ก ารแสดงออก
ของ ACE2 ในสัตว์ทดลองเพิม่ ขึน้ ซึง่ นําไปสู่ความกังวลว่าการใช้ยาในกลุ่ม ARBs และ ACEIs อาจเพิม่ ความ
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รุนแรงของโรค COVID-19 อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าให้ผลในทางตรงกันข้าม โดย
ยากลุ่ ม ARBs สามารถบรรเทาการอัก เสบของปอดในหนู ท่ีติด เชื้อ SARS-CoV ซึ่งเป็ น เชื้อ ไวรัส ที่มีค วาม
ใกล้เคียงกับ SARS-CoV-2 นอกจากนี้ยงั ไม่เคยมีการศึกษาทางคลินิกทีบ่ ่งบอกว่า ARBs และ ACEIs เร่งการ
นําเชือ้ SARS-CoV-2 เข้าสู่อวัยวะเป้ าหมายหรือทําให้อาการของโรค COVID-19 รุนแรงขึน้ จากข้อมูลทีม่ อี ยู่
ในปั จจุบนั จึงมีคาํ แนะนําให้ใช้ยา ARBs และ ACEIs ต่อเนื่องในการรักษาผูป้ ่ วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
ทีม่ กี ารติดเชือ้ หรือเสีย่ งทีจ่ ะติดเชือ้ SARS-CoV-2
คําสําคัญ : SARS-CoV-2, COVID-19, ACE2, ARBs, ACEIs

Abstract

The epidemic of a new species of coronavirus called severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) has led to the outbreak of coronavirus disease 2019 (COVID-19) around
the world. Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) plays a role in bringing the SARS-CoV-2 virus
into cells of the target organs. Previous studies have shown that angiotensin receptor blockers (ARBs)
and angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEIs) have increased the expression of ACE2 in
laboratory animals. This leads to concerns that the use of ARBs and ACEIs may increase the severity
of COVID-19. In contrast, animal studies showed that ARBs can alleviate lung inflammation in rats
infected with SARS-CoV, which is a virus similar to SARS-CoV-2. In addition, no clinical study has
shown that ARBs and ACEIs speed up the penetration of SARS-CoV-2 into the target organs or make
the symptoms of COVID-19 worse. Based on current information, it is recommended to continue using
ARBs and ACEIs in the treatment of patients with cardiovascular diseases who are infected or at risk
of becoming infected with SARS-CoV-2.
Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, ACE2, ARBs, ACEIs

บทนํา

เชื้ อ coronavirus สายพั น ธุ์ ใ หม่ ช่ื อ severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARSCoV-2) ถู ก ค้ น พบเมื่อ เดือ นธัน วาคม ค.ศ. 2019 ที่ป ระเทศจีน และเป็ นสาเหตุ ใ ห้ มีก ารระบาดของโรค
coronavirus disease 2019 (COVID-19) จนถึงปั จจุบนั อาการทางคลินิกของโรค COVID-19 เริม่ ตัง้ แต่การ
ไม่แสดงอาการจนถึงการมีปอดอักเสบรุนแรงที่เรียกว่า acute respiratory distress syndrome (ARDS) จาก
รายงานสถานการณ์โรคระบุว่า ผูป้ ่ วยโรค COVID-19 ทีม่ อี าการรุนแรงและมีอตั ราการเสียชีวติ สูงมักมีลกั ษณะ
เป็ นผูป้ ่ วยสูงอายุ หรือเป็ นผูป้ ่ วยทีม่ โี รคร่วมต่อไปนี้ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคระบบหัวใจและ
หลอดเลือดอื่น ๆ1 นอกจากนี้การค้นพบว่า angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) ทําหน้าที่ในการนํ า
SARS-CoV-2 เข้าสูเ่ ซลล์ของอวัยวะเป้ าหมายและนําไปสูก่ ารเพิม่ จํานวนของเชือ้ ไวรัส2 ก็นําไปสูค่ วามกังวลว่า
การใช้ย า angiotensin receptor blockers (ARBs) และ angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEIs)
เพื่อรักษาอาการของเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดอื่น ๆ ในผูต้ ดิ เชือ้ SARS2
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Co-V-2 จะทําให้อาการของโรค COVID-19 รุน แรงขึ้น เนื่ องจากมีรายงานว่า ARBs และ ACEIs ทําให้การ
แสดงออกของ ACE2 เพิม่ ขึน้ ในสัตว์ทดลอง บทความฉบับนี้จงึ มุ่งเน้นทีจ่ ะทําความเข้าใจเกีย่ วกับ (1) บทบาท
ของ ACE2 ที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 และการเกิดปอดอักเสบ (2) บทบาทของ ARBs
และ ACEIs ต่อการแสดงออกของ ACE2 และ (3) บทบาทของ ACE2, ARBs และ ACEIs ต่อโรค COVID-19

Renin-Angiotensin-Aldosterone System

Renin-Angiotensin-Aldosterone System (RAAS) เป็ นระบบสําคัญในร่างกายทีม่ บี ทบาทควบคุมการ
ทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ไต และระบบอื่น ๆ ในร่างกาย โดยบทบาทที่สําคัญ คือการควบคุม
สมดุลของอิเล็กโทรไลต์และการควบคุมความดันโลหิต รวมทัง้ บทบาทที่สําคัญอีกอย่างคือ การเกิด cardiac
remodeling ซึ่งแสดงออกในลักษณะที่มกี ารเปลี่ยนแปลงในขนาด รูปร่าง และการทํางานของเซลล์หวั ใจใน
ลักษณะทีเ่ ป็ นพยาธิสภาพ โดยมักเกิดร่วมกับการมีพงั ผืดซึง่ นําไปสูป่ ระสิทธิภาพในการบีบตัวของหัวใจทีล่ ดลง
วิถหี ลักของ RAAS ทีร่ ูจ้ กั กันดีและมีความเกี่ยวข้องกับกลไกการออกฤทธิของยา
ARBs และ ACEIs
์
เป็ น ไปดังในรูป ที่ 1 โดยสรุป angiotensin I (Ang I) ถู กเปลี่ยนแปลงโดย angiotensin-converting enzyme
(ACE) ได้เป็ น angiotensin II (Ang II) ซึง่ เป็ นสายเปปไทด์ทม่ี กี รดอะมิโน 8 ตัวทีส่ ามารถจับกับ Ang II type 1
receptor (AT1R) ทําให้ห ลอดเลือดหดตัว มีการกักเก็บ นํ้ าและโซเดียมไว้ในร่างกายมากขึ้น ทําให้ความดัน
โลหิตเพิม่ สูงขึ้น รวมทัง้ เร่งกระบวนการ cardiac remodeling3 ส่วนที่ปอดนัน้ หากมีปริมาณของ Ang II ใน
ระดับสูงจะทําให้เกิดการบาดเจ็บของปอดได้4
ส่วน ACE2 เป็ นเอนไซม์ของระบบ RAAS ทีถ่ ูกค้นพบเมื่อประมาณ ค.ศ. 2000 และมีหน้าทีต่ า้ นการ
ทํ า งานในวิถี ห ลัก ของระบบ RAAS ดั ง แสดงในรู ป ที่ 1 โดยที่ ACE2 จะเปลี่ ย นแปลง Ang II ให้ เ ป็ น
Angiotensin-(1-7) (Ang-(1-7)) ซึ่งเป็ น สายเปปไทด์ท่มี กี รดอะมิโน 7 ตัว และสารนี้สามารถกระตุ้นตัวรับชื่อ
Mas Receptor (Mas-R)5 ทําให้เกิดผลที่ตรงกันข้ามกับฤทธิของ
์ Ang II นั่นคือ Ang-(1-7) ทําให้หลอดเลือด
คลายตัว ความดันโลหิตลดลง และต่อต้านกระบวนการ cardiac remodeling3 ซึง่ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ นี้นอกจากเป็ นผล
มาจากฤทธิข์ อง Ang-(1-7) แล้ว ก็ย งั เป็ น เพราะ ACE2 ทํ าให้ป ริม าณของ Ang II ลดลงด้ว ยเช่ น กัน การ
กระตุน้ AT1R โดย Ang II จึงลดลง ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าการทํางานในวิถหี ลักของระบบ RAAS และ ACE2 นัน้
เป็ นการหักล้างฤทธิ ์กัน เพื่อให้เกิดความสมดุลในการทํางานของอวัยวะภายในที่ควบคุมระบบสําคัญ ๆ ใน
ร่างกาย หากอวัยวะในร่างกายมีปริมาณ ACE2 ลดลง ดังเช่นทีพ่ บในการติดเชือ้ SARS-CoV (ซึง่ จะอธิบายใน
ส่วนถัดไป) ก็จะทําให้ฤทธิของ
์ Ang II เด่นขึน้
ACE2 มีการกระจายตัวในหลายอวัยวะของร่างกาย นอกจากพบ ACE2 ทีห่ วั ใจและหลอดเลือดแล้ว ก็
ยังพบได้ท่ี ไต ลําไส้ อัณ ฑะ และปอด ซึ่งการมี ACE2 ที่ปอดนี้เองที่มบี ทบาทสําคัญ ต่อการติดเชื้อ SARSCoV-2 ทัง้ นี้พบ ACE2 ปริมาณมากทีเ่ ซลล์เยื่อบุของถุงลมปอด6 นอกจากนี้ยงั พบ ACE2 ในเซลล์เยื่อบุของ
โพรงจมูกเช่นกัน7 อนึ่ง ACE2 เป็ นเอนไซม์ทย่ี ดึ จับบนผิวเซลล์ (membrane-bound ACE2) ดังแสดงในรูปที่ 2
อย่างไรก็ตามสามารถพบ ACE2 ในรูปแบบทีไ่ ม่ได้ยดึ จับกับผิวเซลล์ คือพบในรูปแบบ soluble form ทีก่ ระจาย
ใ น พ ล า ส ม า (plasma ACE2) ซึ่ ง plasma ACE2 นี้ เกิ ด จ า ก ก า ร ที่ เอ น ไ ซ ม์ A disintegrin and
metalloproteinase 17 (ADAM17) ตัดพันธะทีย่ ดึ membrane-bound ACE2 ไว้กบั ผิวเซลล์ โดยทีก่ ระบวนการ
ดังกล่าวถูกกระตุน้ ได้โดย Ang II3

3
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รูปที่ 1 Renin-Angiotensin-Aldosterone System (RAAS) ซึง่ ประกอบด้วยวิถหี ลักในการสร้าง angiotensin II
(Ang II) ทีอ่ อกฤทธิ ์ผ่านการจับกับ Ang II type 1 receptor (AT1R) และวิถที เ่ี ปลีย่ นแปลงโดย
angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) ได้ผลผลิตเป็ น Ang-(1-7) ทีม่ ฤี ทธิตรงข้
์ ามกับ Ang II
(คัดลอกรูปภาพจาก https://www.cusabio.com/c-20982.html)

รูปที่ 2 ACE2 จับกับ spike protein ของ SARS-CoV-2 ทําให้ไวรัสเข้าสูเ่ ซลล์และเพิม่ จํานวนไวรัส
ในเซลล์ของอวัยวะเป้ าหมาย ตามมาด้วยการเกิด down-regulation ของ ACE2 ซึง่ นําไปสู่
การมีปริมาณของ Ang II เพิม่ สูงขึน้ และมีความเกีย่ วข้องกับการบาดเจ็บของอวัยวะ
(คัดลอกรูปภาพจาก https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsr2005760)
4
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บทบาทของ ACE2 กับการติ ดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 และการเกิ ดปอดอักเสบ

จากการระบาดของโรค SARS เมื่อปี ค.ศ. 2003 ที่เกิดจากเชื้อไวรัส SARS-CoV มีการศึกษาพบว่า
membrane-bound ACE2 ทําหน้าที่จบั กับ spike protein ของไวรัสซึ่งทําให้เชื้อไวรัส SARS-CoV เข้าสู่เซลล์
เป้ าหมาย เช่น เซลล์เยื่อบุของถุงลมปอด รวมทัง้ มีการเพิม่ จํานวนของไวรัสในเซลล์8 หลังจากนัน้ เมื่อมีการ
ระบาดของไวรัส SARS-CoV-2 ทีท่ าํ ให้เกิดโรค COVID-19 ในปี ค.ศ. 2019 ก็มกี ารศึกษาพบว่า SARS-CoV-2
เข้าสูเ่ ซลล์และเพิม่ จํานวนได้ผา่ นทางการจับกันระหว่าง spike protein และ membrane-bound ACE2 เช่นกัน2
จากรู ป ที่ 2 หลั ง จากที่ spike protein ของ SARS-CoV-2 จั บ กั บ membrane-bound ACE2 แล้ ว จะเกิ ด
กระบวนการ internalization ทําให้ทงั ้ SARS-CoV-2 และ membrane-bound ACE2 เข้าสู่ภายในเซลล์ ซึ่งใน
ส่วนของ SARS-CoV-2 นัน้ ก็จะมีการเพิม่ จํานวนของไวรัสภายในเซลล์ แต่สําหรับ membrane-bound ACE2
นัน้ พบว่าผลของกระบวนการนี้ทําให้ membrane-bound ACE2 มีจํานวนลดลง เนื่องจาก membrane-bound
ACE2 เกิด down-regulation ดังแสดงในรูปที่ 29 ดังนัน้ จึงทําให้การทํางานของ membrane-bound ACE2 ที่
อวัยวะเป้ าหมายของการติดเชือ้ เช่น ปอด ลดลงเช่นกัน และทําให้มกี ารสะสมของ Ang II ตามมา9
ดังเป็ น ที่ป ระจัก ษ์ ว่าการติด เชื้อ ไวรัส SARS-CoV และ SARS-CoV-2 นํ าไปสู่ก ารเกิด ปอดอัก เสบ
รุนแรงชนิด ARDS ได้ จึงมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ACE2 กับการเกิด ARDS ดังกล่าว โดยในปี
ค.ศ. 2005 Imai และคณะ4 ได้ทําการศึกษาในหนู ทถ่ี ูกเหนี่ยวนําให้เกิดปอดอักเสบโดยวิธี acid aspiration ซึ่ง
ทําโดยการหยดกรดผ่าน intratracheal tube พบว่าหนูทป่ี อดอักเสบจาก acid aspiration มีปริมาณของ ACE2
ลดลง รวมทัง้ ถ้าใช้หนูทข่ี าด ACE2 (ACE2 knockout mice) ก็จะทําให้อาการปอดอักเสบรุนแรงขึน้ และเมื่อให้
หนู ทม่ี ปี อดอักเสบดังกล่าวได้รบั recombinant human ACE2 อาการปอดอักเสบก็ดขี น้ึ นอกจากนี้การได้รบั
ยา ARBs ก็ทําให้อ าการปอดอักเสบดีข้นึ เช่น กัน ผลการศึก ษานี้ ได้แ สดงให้เห็น ถึงการเกิด ACE2 downregulation ในภาวะปอดอักเสบรุนแรง รวมทัง้ บทบาทในการบรรเทาอาการปอดอักเสบของ ACE2 นอกจากนี้
ยังแสดงให้เห็นถึงการทํางานของ Ang II ที่สูงขึน้ ในระหว่างปอดอักเสบซึ่งสามารถบรรเทาได้โดยการใช้ยา
ARBs หลังจากนัน้ ในปี เดียวกัน นักวิจยั กลุ่มนี้กไ็ ด้นําเสนอผลการศึกษาเพิม่ เติมว่าเชือ้ ไวรัส SARS-CoV ทํา
ให้เกิดปอดอักเสบรุนแรงในหนู เช่นกัน โดยทีป่ ริมาณของ ACE2 ทีป่ อดของหนู ทม่ี ปี อดอักเสบจากการติดเชื้อ
ไวรัส นั น้ ลดลง และเพื่อ เป็ น การยืน ยัน ถึงความสําคัญ ของ ACE2 ต่ อ การติด เชื้อ และการเพิ่ม จํานวนของ
SARS-CoV ผู้วจิ ยั ได้ศึกษาใน ACE2 knockout mice ซึ่งพบว่าหนู ดงั กล่าวมีการนํ าไวรัส SARS-CoV เข้าสู่
เซลล์ลดลงและมีการเพิม่ จํานวนของไวรัสลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ได้แสดงให้เห็นว่า
หนู ท่ีได้รบั การฉี ด spike protein ของ SARS-CoV เกิด อาการปอดอัก เสบรุน แรงที่ส ามารถบรรเทาได้โดย
losartan ซึ่งเป็ นยาในกลุ่ม ARBs10 จากผลการศึกษาทัง้ 2 เรื่องทําให้ทราบว่าการเกิดปอดอักเสบไม่ว่าจะมี
สาเหตุ จ าก acid aspiration หรือ การติด เชื้อ SARS-CoV ทํ าให้ป ริม าณของ ACE2 ลดลง และอาการปอด
อักเสบอาจเกิดเนื่องจากระดับ Ang II ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ซึง่ สามารถบรรเทาได้ดว้ ยยาในกลุ่ม ARBs
การศึก ษา 2 เรื่อ งข้างต้น เป็ น การศึก ษาในสัต ว์ท ดลองและไม่ เกี่ย วข้อ งกับ SARS-CoV-2 ซึ่งเป็ น
สาเหตุของโรค COVID-19 อย่างไรก็ตามในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2020 มีการรายงานการศึกษาจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยเป็ น การศึก ษาในผู้ป่ วยโรค COVID-19 เพื่อ ศึก ษาความเชื่อ มโยงระหว่างผลตรวจทาง
ห้อ งปฏิบ ัติก ารกับ ค่า viral load และอาการปอดอัก เสบ ผลการศึก ษาส่วนหนึ่ งพบว่าระดับ ของ Ang II ใน
พลาสมาของผู้ป่ วยโรค COVID-19 เพิ่ม สูงขึ้น และมีค วามสัม พัน ธ์ก ับ viral load และอาการปอดอัก เสบ 11
ผูว้ จิ ยั ได้อภิปรายถึงแนวโน้มในการนํา ARBs มาใช้ในการรักษาโรค COVID-19 อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ทํา
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ในผู้ป่วยเพียง 12 คน และไม่ได้ครอบคลุมถึงการตรวจด้านอื่น ๆ เช่น การตรวจหาปริมาณ ACE2 จึงยังไม่
สามารถนํามาใช้เป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ และควรมีการศึกษาเพิม่ เติมต่อไป

บทบาทของ ARBs และ ACEIs ต่อการแสดงออกของ ACE2

ผลการศึก ษาเกี่ย วกับ ARBs และ ACEIs ต่ อ การแสดงออกของ ACE2 มีค วามหลากหลาย ผล
การศึกษาในช่วงแรกได้มาจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง โดยยาในกลุ่ม ARBs เช่น olmesartan, losartan นัน้
พบว่ามีผลเพิม่ ปริมาณของ ACE2 mRNA และเอนไซม์ ACE2 ในสัตว์ทดลองทีถ่ ูกเหนี่ยวนําให้มคี วามผิดปกติ
ของระบบหัวใจและหลอดเลือดในลักษณะต่าง ๆ เช่น ความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด12 สําหรับยา
ในกลุ่ม ACEIs นัน้ Ferrario และคณะ13 ได้ทําการศึกษาโดยให้ห นู ได้รบั lisinopril และรายงานว่า lisinopril
เพิม่ ปริมาณของ ACE2 mRNA ทีห่ วั ใจของหนู รวมทัง้ ทําให้ปริมาณของ Ang-(1-7) ในพลาสมาซึง่ เป็ นผลผลิต
ที่เกิดจากฤทธิ์ของ ACE2 เพิม่ ขึน้ ในขณะที่ปริมาณ Ang II ในพลาสมาลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Stanziola และคณะ ที่ให้ห นู ได้รบั enalapril14 อย่างไรก็ต าม มีผู้ต งั ้ ข้อสังเกตว่าขนาดของยาในกลุ่ ม
ARBs และ ACEIs ที่ใช้ศึก ษาในสัต ว์ท ดลองดังกล่าวมีขนาดสูงกว่าขนาดที่ใช้ในทางคลินิ ก ดังนัน้ อาจไม่
เหมาะสมถ้าจะนําผลการศึกษาดังกล่าวมาคาดการณ์ถงึ ผลทางคลินิกในมนุษย์12
สําหรับ การศึกษาในมนุ ษ ย์ท่มี ี ณ ปั จจุบนั นัน้ เป็ น การศึกษาที่พ บว่า ARBs และ ACEIs มีผลเพิ่ม
ปริมาณของ ACE2 ในพลาสมา15 หรือปั สสาวะ16 ซึ่ง Vaduganathan และคณะ ได้เสนอแนวคิดว่าการศึกษา
ระดับของ plasma ACE2 อาจไม่สะท้อนถึงการทํางานที่แท้จริงของ membrane-bound ACE2 ที่นอกจากมี
บทบาทในการนําไวรัสเข้าเซลล์แล้ว ยังมีความเกีย่ วข้องกับการบาดเจ็บของอวัยวะต่าง ๆ ด้วย9 ดังนัน้ ควรมี
การศึกษาทางคลินิกที่สะท้อนให้เห็นถึงผลของ ARBs และ ACEIs ต่อปริมาณและการทํางานของ ACE2 ที่
อวัยวะต่าง ๆ

บทบาทของ ACE2, ARBs และ ACEIs ต่อโรค COVID-19

ดังที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้นว่า ACE2 มีบทบาทในการนํ าไวรัสเข้าสู่เซลล์และเพิม่ จํานวนไวรัสในอวัยวะ
เป้ าหมาย ซึ่งอาจทําให้ผูป้ ่ วยโรค COVID-19 มีอาการปอดอักเสบรุนแรงชนิด ARDS โดยสิง่ ทีต่ รวจพบจาก
การศึก ษาในสัต ว์ท ดลองคือ การมี ACE2 ลดลง รวมทัง้ พบว่ายาในกลุ่ ม ARBs และ recombinant human
ACE2 สามารถบรรเทาความรุนแรงของปอดอักเสบทีน่ ่ าจะมีสาเหตุเนื่องจากระดับของ Ang II ทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก
สิง่ ที่พบดังกล่าวแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในการทํางานของระบบ RAAS ในระหว่างการเป็ นโรค COVID-19
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีท่มี อี าการรุนแรง ในที่น้ีจะขอกล่าวถึงบทบาทของ ACE2, ARBs และ ACEIs ซึ่ง
ต้านการทํางานในวิถหี ลักของระบบ RAAS ใน 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที ่ 1 บทบาทของ ACE2, ARBs และ ACEIs ในการบรรเทาความรุนแรงจากการบาดเจ็บของ
อวัยวะในโรค COVID-19 สําหรับในประเด็นนี้ยงั ไม่มผี ลการศึกษาทางคลินิกใดทีย่ นื ยันถึงประสิทธิภาพของยา
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ณ ปั จจุบนั ได้มกี ารยื่นขอวิจยั ทางคลินิกในลักษณะ randomized-controlled trial เพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพของยาต้าน RAAS ต่ออัตราการเสียชีวติ ของผู้ป่วยโรค COVID-19 รวมทัง้ ผลด้านอื่น ๆ
เช่น ระยะเวลารัก ษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งต้อ งรอดูผ ลการศึก ษาต่ อ ไป สําหรับ ในส่วนของ recombinant
human ACE2 นัน้ เคยมีการวิจยั ทางคลินิกเพื่อประเมินถึงประสิทธิภาพของ recombinant human ACE2 ใน
การรักษา ARDS17 ผลการศึกษาพบว่าหลังจากได้รบั ยาดังกล่าว ผูป้ ่ วยทนต่อยาได้ดี ไม่มอี าการข้างเคียงที่
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รุนแรง และผูป้ ่ วยมีระดับของ Ang II ในพลาสมาลดลง ในขณะทีร่ ะดับของ Ang-(1-7) เพิม่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม
ไม่พบความแตกต่างในค่าดัชนีการทํางานของปอดระหว่างกลุ่มทีไ่ ด้รบั ยาและกลุ่มควบคุม และเนื่องจากไม่เห็น
ถึงประสิทธิภาพของ recombinant human ACE2 ในการบรรเทาปอดอักเสบ การวิจยั นี้จงึ ยุตลิ ง ทัง้ นี้แนวคิด
เกีย่ วกับการเพิม่ ACE2 เพือ่ ป้ องกันการบาดเจ็บของอวัยวะในโรค COVID-19 ก็ยงั คงอยู18่
ประเด็นที ่ 2 บทบาทของ ACE2, ARBs และ ACEIs ในการรักษาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดใน
ผูป้ ่ วยโรค COVID-19 ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้นว่า ณ ปั จจุบนั ยังไม่เคยมีการศึกษาทางคลินิกทีบ่ ่งบอกว่า ARBs
และ ACEIs เร่งการนํ าเชื้อ SARS-CoV-2 เข้าสู่อวัยวะเป้ าหมายหรือทําให้อาการของโรค COVID-19 รุนแรง
ขึน้ อีกทัง้ ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ค.ศ. 2020 นี้กไ็ ด้มกี ารศึกษาทางคลินิกทีแ่ สดงให้เห็นถึงความ
ปลอดภัยของการใช้ ARBs และ ACEIs ในผูป้ ่ วยโรค COVID-19 โดยการศึกษาแรกเป็ นการวิเคราะห์อภิมาน
(meta-analysis) ที่ร ายงานว่ า ARBs และ ACEIs ไม่ ได้ทํ าให้อ าการของโรค COVID-19 รุ น แรงขึ้น 19 ซึ่ง ก็
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ de Abajo และคณะ20 ประกอบกับองค์การอนามัยโลกได้ออกประกาศในเดือน
พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ที่ช้ีแ นะว่ า การใช้ ARBs และ ACEIs ไม่ ทํ า ให้อ าการของโรค COVID-19 แย่ ล ง 21
ดังนัน้ ด้วยข้อมูลทีม่ อี ยู่ ณ ปั จจุบนั จึงมีคาํ แนะนําจากสมาคมแพทย์โรคระบบหัวใจและหลอดเลือดของสหภาพ
ยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ใช้ยาในกลุ่ม ARBs และ ACEIs เพื่อรักษาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดใน
ผูป้ ่ วยโรค COVID-19 ต่อไป22,23,24

บทสรุป

ACE2 เป็ นเอนไซม์ทต่ี า้ นการทํางานในวิถหี ลักของระบบ RAAS ในขณะเดียวกัน ACE2 ก็มบี ทบาท
ในการนํ าไวรัส SARS-CoV-2 เข้าสู่เซลล์และเพิม่ จํานวนไวรัสในเซลล์ของอวัยวะเป้ าหมาย ซึ่งนํ าไปสู่การมี
ACE2 ลดลงและมีการบาดเจ็บของอวัยวะ ทัง้ นี้ในด้านการรักษาเพื่อบรรเทาการบาดเจ็บของอวัยวะที่พบใน
โรค COVID-19 นัน้ ก็กาํ ลังมีการศึกษาวิจยั ถึงประสิทธิภาพของ ARBs ต่อประเด็นดังกล่าว ในอีกด้านหนึ่งนัน้
ถึงแม้ว่าผลการศึกษาระดับพรีคลินิกจะแสดงว่า ARBs และ ACEIs เพิม่ การแสดงออกของ ACE2 แต่กย็ งั ไม่มี
ผลการศึกษาทางคลินิกทีแ่ สดงว่า ARBs และ ACEIs ทําให้อาการของโรค COVID-19 รุนแรงขึน้ ดังนัน้ จึงควร
ใช้ ARBs และ ACEIs ในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เป็ นข้อบ่งใช้ของยาดังกล่าว เช่น ภาวะหัวใจ
ล้มเหลวเรือ้ รัง โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ความดันโลหิตสูง ในผูป้ ่ วยทีก่ ําลังเป็ นโรคหรือมีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะ
เป็ นโรค COVID-19 ต่อไป
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