
M
H

R
P

ขอ้มูลพื้นฐาน

การรักษาเอชไอวีใหห้ายขาด

NCAB Meeting
27 ตุลาคม 2559

Eugène Kroon, MD
SEARCH,

Thai Red Cross AIDS Research Centre



M
H

R
P

1. นิยามของคาํวา่ “การรักษาใหห้ายขาด”

2. ส่วนประกอบท่ีสาํคญัของแหล่งสะสมเช้ือเอชไอวีในร่างกาย

3. กลยทุธ์ต่างๆ ท่ีจะนาํไปสู่การรักษาใหห้ายขาด

4. ความทา้ทายและอุปสรรคทั้งหมด

วตัถุประสงค์
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P ทาํไมจึงตอ้งขอใหเ้จา้หนา้ท่ีของ SEARCH มาบรรยายเก่ียวกบัหวัขอ้น้ี?



M
H

R
P

เราตอ้งการอะไร?

ไม่ต้อง

รับประทานยา

ต้านไวรัส

การกาํจัด

(กาํจัดเช้ือให้หมด)

การกาํจัดเชื้อเอชไอวีท่ีสามารถ

แบ่งตัวได้ให้หมดไป

การทําให้เช้ือเอชไอวี

อยู่ในระยะสงบ

(การทําให้ร่างกายควบคุมเช้ือ

ได้ด้วยตนเอง)

- ไม่สามารถวัดจาํนวนเชื้อเอชไอวี

- สุขภาพแขง็แรง 

-ไม่เพ่ิมความเส่ียงท่ีจะแพร่เชื้อให้z

ผู้อ่ืน
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การรักษาให้หายขาดหมายถึงอะไร? 

มุมมองของชุมชน

 การมีชีวติอยูโ่ดยไม่ตอ้งรับการรักษา

 การไม่แพร่เช้ือไวรัสใหก้บัผูอ่ื้น 

 การขจดัเช้ือไวรัสออกจากร่างกายจนหมดส้ิน
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ทาํไมการใหย้าตา้นไวรัสจึงไม่เพียงพอ? - มีเช้ือเอชไอวท่ีียงัคงแฝงตวัอยู่

ในร่างกาย

เซลลต์าย

เช้ือไวรัสอยูใ่นระยะพกัตวั

6
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P เช้ือไวรัสคงคา้งในร่างกายคืออะไร

Brain (สมอง) 

Testes (อณัฑะ) 

Lymph node (ต่อมน้ําเหลอืง)

Gut (ลาํใส)้ 
Modified from Nicolas Chomont (2015 IAS)

การสะสมเชลลท่ี์ติดเช้ือไวรัสเอชไอวใีนระยะพกั ท่ีอยูต่ามส่วนต่างๆ ของร่างกาย
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 มีการตรวจหลายวิธีท่ีสามารถวดัขนาดของแหล่งสะสมเช้ือเอชไอวีท่ีอยูใ่น

ร่างกาย ทาํไดโ้ดยการวดัปริมาณเช้ือเอชไอวใีนเลือดหรือปริมาณเอชไอวีใน

เซลลร่์างกาย

 ขนาดของแหล่งสะสมเช้ือไวรัสท่ีอยูใ่นร่างกายของแต่ละคนแตกต่างกนัอยา่ง

มาก ผูท่ี้ไดรั้บการวินิจฉยัการติดเช้ือชา้ มีแนวโนม้ท่ีจะมีขนาดของแหล่ง

สะสมเช้ือไวรัสในร่างกายท่ีมากกวา่

 แหล่งสะสมเช้ือไวรัสท่ีมีขนาดใหญ่ หมายถึง จะมีการกระตุน้ภูมิคุม้กนัได้

มากกวา่และนานกวา่

 การกระตุน้ภูมิคุม้กนัอยา่งต่อเน่ืองทาํใหเ้กิดการอกัเสบเร้ือรัง และเกิดผล

ขา้งเคียงอ่ืนๆท่ีอนัตรายได ้เช่น หวัใจวาย และโรคหลอดเลือดสมอง

ขนาดของแหล่งสะสมมีความสาํคญัหรือไม่
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 การรักษาเอชไอวีโดยเร็วอาจลดขนาดของแหล่งสะสมเช้ือ

ไวรัสในร่างกายและอาจช่วยลดการก่อตวัของเช้ือไวรัสใน

ส่วนต่างๆของร่างกาย

 ปัจจุบนัในวงการวิทยาศาสตร์ มีการถกเถียงกนัถึง นิยามของ

คาํวา่ “โดยเร็ว”

 การรักษาโดยเร็ว ไม่ใช่ การรักษาใหห้ายขาด

การรักษาโดยเร็วและการหายขาด



จนกระทัง่ปัจจุบนั มีสองทางท่ีจะทาํใหเ้ช้ือเอชไอวีเขา้สู่ระยะสงบได้
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Boston A

3 months

Boston B
8 months

Mississippi child
28 months

Timothy 
Brown

6 7

SPARTAC and Visconti

Limit of detection

From Nicolas Chomont, 2015 IAS Plenary, Vancouver
Hütter, NEJM 2009; Persaud, NEJM 2013;  Luzuriaga NEJM 2015; Henrich, JID 2013; Henrich, Ann Intern Med 2014; 

Stöhr, Plos One 2013; Hocqueloux, AIDS 2010; Saez-Cirion, Plos Path 2013;  Adapted from Cohen, Science 2015.

การปลูกถ่ายไขกระดูก

การให้ยาต้านไวรัสโดยเร็ว

Presenter
Presentation Notes
Rebound in viremia typically occurs within 2 months after ART interruption. But there are some exceptions. Timothy Ray Brown aka the “Berlin Patient” received a transplant of stem cells that were protected from HIV infection more than 7 years ago. HIV is still undetectable is his body and he is considered as the first individual who has been cured. Tim Henrich and Dan Kuritzkes reported 2 cases of bone marrow transplants (although not resistant to HIV) who showed a significant delay in rebound (3 and 8 months). The Mississippi child who received ART30 hours after birth for up to 18 months did not rebound for almost 28 months. Finally, rare individuals in the Spartac and Visconti acute infection studies display sustained remission several years after ART cessation. These 2 studies together with the case of the Mississippi child suggest that initiating ART early after infection may be an important parameter that could lead to control.



เช้ือเอชไอวีเขา้สู่ระยะสงบไม่ไดเ้กิดข้ึนกบัทุกคนท่ีรักษาเอชไอวีโดยเร็ว

VISCONTI (Hocqueloux L, 2010; Saez-Cirion A, 2013): SPARTAC (Fidler S, 2013, Stohr 2013; Gossez M, 2016 CROI; Frange P, Lancet HIV 2016)
Swiss 1 (Gianella S, 2011); Primo SHM (Grijsen ML, 2012); Cascade (Lodi S, 2012) Seattle (Maenza J, 2015) ; ACTG mixed (Li J, 2014)

San Diego (Gianella S, 2015); Swiss 2 (von Wyl V, 2011); A371 (Volberding P, 2009); Ped (Ananworanich J, 2015; Wamalwa D, 2016)

VISCONTI
n=14 (15%)

1 PaHIV

Primo-
SHM

n=4 (5%)

CASCADE
n=11 
(5%)

Seattle
n=1 (5%)

San 
Diego

0%

SPARTAC
UK n=4 (9%)
SA n=5 (22%)

Swiss 1
n=3 (9%)

Swiss2 
0%

A371
0%

ACTG 
mixed

n=1 (5%)
Ped
case 

reports
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ความสัมพนัธ์ท่ีซบัซอ้นระหวา่งแหล่งสะสมของเช้ือไวรัสและภูมิคุม้กนั

ภูมิคุม้กนั

เช้ือไวรัสท่ีซ่อน

อยูใ่นร่างกาย

ผุติ้ดเช้ือ 

Williams JP, eLife 2014; Etemad B, 2015 CROI; Hurst J, Nature Communications 2015; 
Frater J, AIDS 2014; Scott-Algara D, 2015 CROI; van Gulck E, Plos One 2012

Gossez M, 2016 CROI (Abstract 87) 



หนทางไปสู่การทาํใหเ้ช้ือเอชไอวีเขา้สู่ระยะสงบ

เราอยูต่รงน้ี

เอชไอวีสงบหลงัจากหยดุยาตา้นไวรัสได้≥ 1 ปี

Modified from a slide by Davey Smith (UCSD)

เช้ือไวรัสท่ีคงคา้งในร่างกาย

ความสามารถในการแบ่งตวัของเช้ือไวรัส

ไซโตไคน์ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการอกัเสบ

พนัธุกรรมของผูติ้ดเช้ือ

แหล่งสะสมเช้ือไวรัส

การตอบสนองของภูมิคุม้กนั
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อะไรท่ีอาจจะเป็นกลยทุธ์ในการทาํใหเ้อชไอวเีขา้สู่

ระยะสงบได?้



กลยทุธ์ในการทาํใหเ้ช้ือเอชไอวเีขา้สู่ระยะสงบ

เพื่อจาํกดัการสร้างแหล่งสะสมของ

เช้ือไวรัส

เพื่อลดขนาดของแหล่งสะสมเช้ือ

ไวรัส

Nicolas Chomont (2015 IAS)
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กลยทุธ์ในการทาํใหเ้ช้ือเอชไอวีสงบ

การควบคุมปริมาณ

เช้ือไวรัส

“ช๊อคและฆ่า”
กาํจัดเซลล์ที่ติดเช้ือ

การติดเช้ือเอชไอวเีร้ือรัง

กลวธิทีีม่คีวามเป็นไปได:้

• สารกระตุน้ใหเ้ชื้อเอชไอวอีอกจากระยะ

แฝง (Latency reversing agents)

• แอนตบิอดยีบัยัง้เชือ้ไดว้งกวา้ง

• วคัซนี

• การรกัษาดว้ยการปรบัแต่งพนัธุกรรม

การติดเช้ือเอชไอวรีะยะ

เฉียบพลนั

ยาตา้นไวรัส 

ปริมาณเช้ือไวรัสเอชไอวี

Presenter
Presentation Notes
I would like to now share with you what are some of exciting innovations that are being tested for cure.  We could potentially intervene before HIV infection by giving HIV vaccine or once infection occurs, giving antiretroviral therapy during acute HIV infection which will reduce the viral load rapidly.  If infection is discovered in the chronic stage, it is still important to start treatment to reduce the total amount of virus in the body.  Once the viral load is suppressed in the blood, there are other interventions that we can consider to eliminate infected cells



ความแตกต่างอยา่งส้ินเชิงระหวา่งแหล่งสะสมเช้ือไวรัสเอชไอวใีนคนไทยท่ีไม่ไดรั้บการรักษา

เปรียบเทียบกบัคนท่ีไดรั้บการรักษาในระยะเฉียบพลนั

Ananworanich, Robb, Ebiomedicine 2016

20-fold
300-fold

แหล่งสะสมเช้ือ “จุดกาํหนด” ไดถู้กสร้างข้ึนในช่วงแรกของการติดเช้ือในระยะเฉียบพลนัและเป็นตวักาํหนดขนาด

ของแหล่งสะสมในการติดเช้ือระยะเร้ือรัง 

ช่วงเวลาท่ีเป็นโอกาสในการเปล่ียนแปลงขนาดแหล่งสะสมเช้ือไวรัส คือ ในช่วงแรกของการเร่ิมยาตา้นไวรัส 
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การช๊อคและฆ่าไวรัส

cell death

Latency reversing agent 
(LRA)

killed
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แอนติบอดีท่ียบัย ั้งเช้ือไดก้วา้งขวาง (bNAbs) สามารถ

ป้องกนัสายพนัธ์ุของเช้ือเอชไอวไีดห้ลายชนิด
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ความเป็นไปไดใ้นการรักษาดว้ยการใชแ้อนติบอด้ีท่ียบัย ั้งเช้ือไดก้วา้งขวาง

Block infection
Kill infected cells
Prevent reservoirs

Kill infected cells
Reduce reservoirs
Control virus

ป้องกนัการตดิเชื้อ กาํจดัเซลลต์ดิเชื้อและ

ขดัขวางการเกดิแหล่งสะสม

กาํจดัเซลลต์ดิเชื้อและ

ลดขนาดแหล่งสะสม

Presenter
Presentation Notes
Key pointsbNAbs could potentially block HIV that comes into the vaginal or rectal mucosa.There is a study called Antibody Mediated Prevention (AMP) in South Africa that will include 1500 women at risk for HIV. Here the researchers will see whether VRC01 bNAbs can help protect them from HIV.bNAbs could potentially kill cells already infected with HIV. Here we could give it early in infection along with ART to prevent reservoir establishment.  We could also give it later after the person is on ART for awhile to see if it could reduce reservoirs enough to prevent the virus from coming back in the blood if ART is stopped. There are now at least 5 bNAbs that are in or about to go into clinical trials such as VRC01 and 07, 3BNC117, PGT121 and CAP256



M
H

R
P

Cell death Viral 
clearance

ปริมาณไวรัสหลงัจากไดรั้บแอนติบอดี 3BNC117

แอนติบอดีท่ียบัย ั้งเช้ือไดอ้ยา่งกวา้งขวาง สามารถลดปริมาณเช้ือเอชไอวใีนเลือดได ้และ

สามารถลดขนาดของแหล่งสะสมของเช้ือไวรัสได้ แต่ผูว้จิยัยงัไม่เขา้ใจกลไกน้ีดีพอ

แอนติบอดีท่ียบัย ั้งเช้ือไดก้วา้งขวาง

Caskey M and Nussenzweig M, Nature 2015
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Leukapharesis
CD4+ T-cell isolation

ZFN cut
CCR5 gene

Re-infuse

Tebas P, NEJM 2014

CCR5-

CCR5+

การเปลีย่นแปลงยนี CCR5  สามารถลดขนาดแหล่งสะสมของเช้ือไวรัสได้

ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ CCR5-negative cells (e.g. CCR5 heterozygotes) ปริมาณมาก

สามารถควบคุมเช้ือไวรัสได้หลงัจากหยุดยาต้านไวรัส
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 ผูท่ี้มีเช้ือไวรัสเอชไอวใีนระยะสงบนั้น เกือบทั้งหมดเป็นผูท่ี้ไดรั้บการรักษาโดยเร็ว

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งแหล่งสะสมของเช้ือไวรัสท่ีนอ้ย ความแขง็แรงของภูมิคุม้กนั และ 

ลกัษณะเฉพาะของผูติ้ดเช้ือเอชไอวนีั้น เป็นปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการสงบของเช้ือไวรัส

 ตวับ่งช้ีสาํหรับเช้ือไวรัสเอชไอวีท่ีสงบนั้นยงัไม่ทราบ 

 วิธีการท่ีจะทาํให้เช้ือไวรัสสงบ มีดงัต่อไปน้ี 

 การให้ยาตา้นโดยเร็ว

 การกระตุน้เช้ือท่ีซ่อนตวัอยูใ่ห้ออกมา 

 การรักษาโดยให้ภูมิคุม้กนั

 การรักษาโดยใชย้นี (gene) และเซลล ์

 อาจจาํเป็นตอ้งให้การรักษาหลายอยา่งร่วมกนั
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ทาํไมบางคนถึงเขา้ร่วมโครงการวจิยัเก่ียวกบัการทาํให้

ไวรัสเอชไอวสีงบ
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P อาสาสมคัรทีมีคุณสมบติัเขา้ร่วม “โครงการทาํใหเ้ชือเอชไอวีสงบ” 

ไดรั้บการบอกกล่าวอยา่งไรบา้ง

.....การเขา้ร่วมโครงการวิจยันั้น อาจจะถูกร้องขอใหใ้ชก้ระบวนการ

ทดลอง (เช่น ยา) และใหห้ยดุยาตา้นไวรัส

ผูว้ิจยั ยงัมีประสบการณ์ไม่มาก ในกระบวนการทดลองวา่ มีความ

ปลอดภยัแค่ไหน การทดลองนั้นจะไดผ้ลหรือไม่ 

ไม่ใช่วา่โครงการวิจยัทั้งหมดจะนาํไปสู่ภาวะสุขภาพท่ีดีข้ึน …..



64%ประโยชน์ส่วนตัว 2%

72%
ประโยชน์ต่อวทิยาศาสตร์

36%
6%

อนัตรายทีอ่าจเกดิต่อ

บุคคลผู้เข้าร่วม

แน่นอน/มีโอกาสมาก ไม่มีโอกาส/มีโอกาสน้อยมาก

2%

มาก/ปานกลาง

น้อยมาก/น้อย

หยุดยาต้าน

59%

ใช้ยาทดลอง

16
%

68%

4
%

Thidarat Jupimai, Gail Henderson, Holly Peay (2016 IAS)

การรับรู้ประโยชน์ ความเส่ียง และเจตนาของอาสาสมคัรท่ีมีคุณสมบติัในการเขา้ร่วม

โครงการวิจยัเร่ืองการทาํให้เช้ือไวรัสสงบ ในประเทศไทย 
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