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is a dysfunction of the immune system 

 

Autoimmunity 

 

Immunodeficiency  

 

Hypersensitivity 

 

 

 

Immune disorders? 
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Autoimmunity (ภาวะภูมต้ิานเนือ้เยือ่ตนเอง) 

หมายถึง ภาวะท่ีระบบภูมิคุม้กนัตอบสนองต่อแอนติเจนของ
ตนเอง (self-antigen/autoantigen) ซ่ึงภูมิคุม้กนัน้ีเป็นไดท้ั้ง 
humoral immunity (HMI) หรือ cell-mediated immunity (CMI)  
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Immunological tolerance  
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B lymphocytes 

CXCR5 
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Central T cell tolerance 
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Loss of  tolerance?? 

Peripheral T cell tolerance 
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1. Release of sequestered antigen 

Proposed mechanisms of autoimmunity 

Immunological privilege site 
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2. Anti-idiotypic network  

-> anti-idiotype antibody important to 
the regulation of the immune system 
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anti-idiotype antibody  



3. Molecular mimicry (Cross-reacting antigen) 
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ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเกิด autoimmunity 
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Autoimmune Diseases 
1. Organ-specific autoimmune diseases 
 ->Autoimmune hemolytic anemia 
 ->Type 1 Diabetes mellitus (Insulin-dependent diabetes mellitus) 
 -> Autoimmune thyroiditis หรือ Hashimoto's thyroiditis 
 ->Multiple sclerosis (MS) 
 ->Grave's disease 
 ->Myasthenia gravis 
  
2. Non-organ-specific autoimmune diseases 
 ->Systemic lupus erythematosus (SLE) 
 ->Rheumatoid arthritis (RA) 
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1.1 Autoimmune hemolytic anemia 
ผูป่้วยจะสร้าง autoantibody ต่อเมด็เลือดแดงของตนเอง เม่ือมีการกระตุน้คอมพลีเมนตร่์วมดว้ย

กจ็ะท าใหเ้มด็เลือดแดงแตก  

1.2 Type I Diabetes mellitus (Insulin-dependent diabetes mellitus; 
IDDM) 

คือโรคเบาหวานท่ีตอ้งรักษาดว้ยการใหอิ้นซูลิน สาเหตุหน่ึงเกิดจากการมี autoantibody ต่อ β-
islet cell ในตบัอ่อน ซ่ึงท าหนา้ท่ีสร้างอินซูลิน ท าให ้β-islet cell สร้างอินซูลินไดล้ดลง  

1.3 Grave's disease 
เกิดจากการท่ีมี autoantibody ต่อ thyroid stimulating hormone receptor (THSR) ซ่ึงท าหนา้ท่ี

คลา้ยกบัเป็น thyroid stimulating hormone (TSH) autoantibody น้ีเม่ือจบักบั TSHR จะกระตุน้ใหมี้
การสร้าง thyroid hormone ออกมามากผดิปกติ ผูป่้วยจะมีอาการของภาวะ hyperthyroidism ต่อม
ไทรอยดมี์ขนาดใหญ่ข้ึน และมีอาการตาโปนร่วมดว้ย 

1. Organ-specific autoimmune diseases 
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Graves' disease  
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1.4 Autoimmune thyroiditis หรือ Hashimoto's thyroiditis 
ผูป่้วยโรคน้ีจะมี autoantibody ต่อแอนติเจนของต่อมไทรอยดห์ลายชนิด แอนติบอดี

เหล่าน้ีเช่ือวา่อาจมีบทบาทท าใหเ้กิดรอยโรคในต่อมไทรอยดไ์ด ้โดยกลไกของ antibody-
dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) และปฏิกิริยาทางเซลล ์โดยเฉพาะ CD4+ 
T lymphocytes ซ่ึงพบวา่สะสมอยูใ่นเน่ือเยือ่ของต่อมไทรอยดจ์  านวนมาก ผูป่้วยมกัมี
อาการ hypothyroidism ต่อมไทรอยดมี์ลกัษณะโต และแขง็จากเซลลท่ี์สะสมอยูภ่ายใน 

1.5 Myasthenia gravis 
ผูป่้วยมี autoantibody ต่อ acetylcholine receptor ของเซลลก์ลา้มเน้ือลายของตนเอง 

(skeletal muscle cell) ซ่ึงจะไปรบกวนการท างานของ receptor ท าให ้acetylcholine ซ่ึง
เป็นสารส่ือประสาทจบักบั receptor ลดลง นอกจากน้ีแอนติบอดียงัท าลาย receptor 
โดยตรงจากการกระตุน้ของระบบคอมพลีเมนท ์ท าใหเ้กิดความผดิปกติในการกระตุน้
กลา้มเน้ือใหท้ างาน ผูป่้วยจะมีอาการของกลา้มเน้ืออ่อนแรง การกลืน การเค้ียวและการ
พดูจะท าไดล้  าบาก และอาจเสียชีวติไดเ้น่ืองจากการท างานของกลา้มเน้ือท่ีช่วยในการ
หายใจอ่อนแรง 

1. Organ-specific autoimmune diseases (cont.) 
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Myasthenia gravis 
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Autoimmune Diseases 
1. Organ-specific autoimmune diseases 
 ->Autoimmune hemolytic anemia 
 ->Type 1 Diabetes mellitus (Insulin-dependent diabetes mellitus) 
 -> Autoimmune thyroiditis หรือ Hashimoto's thyroiditis 
 ->Multiple sclerosis (MS) 
 ->Grave's disease 
 ->Myasthenia gravis 
  
2. Non-organ-specific autoimmune diseases 
 ->Systemic lupus erythematosus (SLE) 
 ->Rheumatoid arthritis (RA) 
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Systemic lupus erythematosus (SLE) 
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Pathogenesis of Systemic Lupus Erythematosus 

Tsokos GC. 

N Engl J Med. 2011 Dec 

1;365(22):2110-21.  



Rheumatoid arthritis 

ผู้หญิง อาย ุ30-40 ปี 
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Rheumatoid arthritis 

24 



McInnes IB, Schett G. 

N Engl J Med. 2011 

Dec 8;365(23):2205-19 



Immunodeficiency (ภาวะบกพร่องทางภมูิคุ้มกัน) 

ลักษณะที่บ่งชีถ้ึงภาวะบกพร่องทางภมิูคุ้มกัน  

•ติดเช้ือไดง่้ายหรือเป็นโรคติดเช้ือบ่อย 
•เม่ือป่วยจะรักษาใหห้ายไดย้าก 
•มกัมีการติดเช้ือรุนแรง อาจเสียชีวิตอยา่งรวดเร็ว  
•เป็นแลว้เป็นซ ้าอีกไม่หายขาด 
•ตอ้งใชย้าปฏิชีวนะอยูเ่กือบตลอดเวลา 
•มกัมีอาการแทรกซอ้นรุนแรง 
•โรคท่ีเป็นอาจเกิดจากโรคท่ีไม่ก่อใหเ้กิดโรคในคนทัว่ไปหรือมีการติดเช้ือ
ฉวยโอกาส 
•มกัเป็นเดก็ท่ีเล้ียงไม่โตและทอ้งเสียเร้ือรังในเดก็ทารก 
•มกัมีภาวะภูมิตา้นเน้ือเยือ่ตนเองร่วมดว้ย 
•เกิดมะเร็งบางชนิดร่วมดว้ย ซ่ึงอตัราการเกิดจะสูงมากกวา่คนปกติ 26 



ภาวะบกพร่องทางภูมิคุ้มกนัตามสาเหตุของการเกดิโรคได้ 2 ประเภท คอื 

1. Primary (congenital) immunodeficiency 

 เป็นความผิดปกติที่เกิดจากปัจจยัภายในร่างกาย (intrinsic 
factor) หรือมีมาแตก่ าเนิด  
 
2.  Secondary (Acquired) immunodeficiency 

 เป็นความผิดปกติท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกร่างกาย 
(extrinsic factor) เช่น ยา, รังสี หรือการติดเชือ้จลุชีพตา่งๆ  
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Primary (congenital) immunodeficiency 



1.B cell/Immunoglobulin 
deficiency 
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ตัวอย่างโรคที่มีความบกพร่องของ B cells และ Immunoglobulins 

Bruton's agammaglobulinemia 
 
 X-linked-recessive inheritance 
 mutations in the gene coding for BTK(Bruton 
agammaglobulinemia tyrosine kinase) 
(Pre-B cell --> mature B cell) 
Increased susceptibility to infection; increased susceptibility to 
encapsulated bacteria (e.g., H. influenzae, staphylococci, and 
streptococci); drastic decrease in B cell numbers and 
immunoglobulin levels 30 



2. T cell deficiency 
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ตัวอย่างของโรคที่มีความบกพร่องของ T cell 

DiGeorge syndrome 

Autosomal dominant or spontaneous 

Defects in embryonic thymic  development 
Increased susceptibility to infections; T cell numbers and 
functions intrinsically normal but reduced and variable 
owing to abnormal development of thymus from third and 
fourth brachial arches; variable immunoglobulin levels; 
deletions in chromosome 22 frequently seen; often 
accompanied by other defects (e.g., facial features, palate, 
aorta, and parathyroid glands and calcium metabolism) 
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DiGeorge syndrome 
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3. Combine immunodeficiency (CID) 

ตวัอย่างของโรคที่มีภาวะบกพร่องทางภมิูคุ้มกันทัง้ T และ B cells  

Severe combined immune deficiency (SCID) 

1.  Autosomal-recessive 

RAG1 and/or RAG2 (recombination activating genes), chr11 
High susceptibility to infection; unable to rearrange DNA to form 
variable regions of immunoglobulins and T cell receptors; T and B 
lymphocyte numbers/functions reduced or absent; 
immunoglobulin levels reduced or absent 
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Severe combined immune deficiency (SCID) 

2.  X-linked-recessive 

IL2RG (common cytokine receptor γ chain, a component of the 
receptor complexes for IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, and IL-15) 
Multiple effects because common  γ  chain is a component of 
receptors for several cytokines; increased susceptibility to infection; 
T cell numbers and immunoglobulin levels decreased; B cell 
numbers normal or increased 

 
 3.  Autosomal-recessive 

JAK3 (janus kinase 3), chr19 
Increased susceptibility to infection; defective intracellular 
signaling; T cell numbers and immunoglobulin levels decreased; B 
cell numbers normal or increased 
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4. Phagocytic cell deficiency 

Chronic granulomatous disease (CGD) 

1.  X-linked-recessive 

CYBB(â chain of cytochrome b; also called gp91phox) 
Increased susceptibility to infection, especially Staphylococcus 
aureus, Salmonella enteric, Typhimurium, Serratia 
marcescens;macrophages and neutrophils affected; unable to 
produce superoxide metabolites 

2.  Autosomal-recessive 

NCF1(p47phox), chr7; NCF2 (p67phox), chr1 
Increased susceptibility to infection; unable to produce superoxide 
metabolites for killing of ingested microbes; macrophages and 
neutrophils affected; NCF1 and NCF2 encode components of the 
NADPH oxidase complex 
 
Nitroblue tetrazolium (NBT) dye reduction test  36 



Phagocytosis & intracellular destruction of microbes 
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5. Complement deficiency 

ตรวจ CH50 
ระดบั C3, C4  38 



 
Secondary (Acquired) immunodeficiency 
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Human immunodeficiency virus (HIV) 

CD4+ T cells, macrophages, and dendritic cells 

1. direct viral killing of infected cells 
2. increased rates of apoptosis in infected 

cells 
3. killing of infected CD4+ T cells by CD8 

cytotoxic lymphocytes that recognize 
infected cells 

 HIV infection leads to low levels of CD4+ T cells through: 

the body becomes progressively more 
susceptible to opportunistic infections 

AIDS 
40 



Hypersensitivity (ภาวะภูมไิวเกนิ)  

หมายถึง ภาวะท่ีร่างกายตอบสนองทางภูมิคุม้กนัต่อสารก่อ
ภูมิแพ ้(allergen) มากเกินไป จนก่อใหเ้กิดพยาธิสภาพจนเป็น
อนัตรายต่อร่างกาย 
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Hypersensitivity Reactions 

IgM  

IgM  



1. Type I Hypersensitivity (immediate type/IgE mediated 
/anaphylactic hypersensitivity) 

Allergen: antigens that stimulate an allergic response 
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Late phase reaction 

Inflammation response 



โรคและอาการแสดงทางคลินิคที่ส าคัญ 
Anaphylaxis 
เกิดทกุระบบ มกัเกิดจากการแพ้ยา penicillin, antiserum ท่ีท าจากม้า, พิษจากผึง้ 
หรืออาหารทะเล  ผู้ ป่วยจะมีความดนัต ่า อาจท าให้เกิดภาวะช็อค มีภาวะหายใจ
ล าบาก และอาจเสียชีวิตในเวลารวดเร็ว 
Allergic asthma (extrinsic asthma)  
เกิดจาก inhalants เช่น ฝุ่ นละอองไปเกาะกบั bronchial tree ท าให้กล้ามเนือ้
หลอดลมหดเกร็ง เกิดภาวะหายใจล าบาก  
Allergic rhinitis (Hay fever) 
เกิดปฏิกิริยาต่อเย่ือบโุพรงจมกู ผู้ ป่วยจะมีอาการคดัจมกู น า้มกูไหล 
Allergic conjunctivitis 
เกิดปฏิกิริยาตอ่เย่ือบตุา ผู้ ป่วยจะมีอาการตาแดง และคนั มกัเกิดร่วมกบั allergic 
rhinitis 
Urticaria and angioedema 
เกิดปฏิกิริยาต่อผิวหนงั เป็นผ่ืนบวมนนูแดง เรียก ผ่ืนลมพิษ  46 



1. In vivo test  

Prick/cutaneous test 
Intradermal test  

Diagnostic Tests 

15 -20 minutes 

ข้อด?ี 
ข้อเสีย? 



2. In vitro test  

1.1 Radioimmunosorbent test (RIST) 

->total serum IgE  

Diagnostic Tests 

1.2 Radioallergosorbent test (RAST) 

->specific serum IgE  



2. In vitro test  

1.1 Radioimmunosorbent test (RIST) 

->total serum IgE  

Diagnostic Tests 



1.2 Radioallergosorbent test (RAST) 

Diagnostic Tests 

->specific serum IgE  



 
Allergen avoidance 

Pharmacological intervention eg. antihistamine 

Desensitization (hyposensitization)  

   -giving small amounts of allergen to the patient to induce the 

production of IgG against the allergen. 

Treatment of allergy 



2. Type II Hypersensitivity (Cytotoxic hypersensitivity) 

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ แอนติบอดีชนิด IgM และ IgG  ส่วน
แอนติเจนจะอยูบ่นผวิเซลลห์รือเน้ือเยือ่ เช่น บนผวิเซลลเ์มด็เลือด
แดง, basement membrane ของปอดหรือไต เซลลท่ี์เก่ียวขอ้งใน
ปฏิกิริยา ไดแ้ก่ monocytes, macrophages, neutrophils, eosinophils, 
และ natural killer (NK) cells 

52 



1. Interaction of antibody with cells 

1.1 Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) 

Neutrophils 

Eosinophils 

Natural killer (NK) cells 



1.2 Complement-mediated lysis and opsonization (C3b, C4b) 
1. Interaction of antibody with cells 



Blood group antibodies (IgM) 

Hemolytic anemia  

1. Interaction of antibody with cells 

Blood transfusion reactions 

-> carbohydrate structures on erythrocytes  



Hemolytic disease of the newborn (HDN)/ Erythroblastosis fetalis 

D antigen 

Fetus-> Enlarged 

liver, spleen, or heart 

and fluid buildup in 

the fetus' abdomen 

seen via ultrasound 



2. Interaction of antibody with the extracellular matrix 

Goodpasture’s syndrome 
->glomerulonephritis and hemorrhaging of the lungs 



3. Antibody-mediated disruption of cellular function 
-> Sometimes antibodies bind to cell surface receptors without activating complement or binding to FcRs.  

-> This binding blocks the receptor's ability to interact with its natural ligand .  

-> The antibody-receptor interaction may be stimulatory (e.g., Graves disease) or inhibitory (e.g, 

myasthenia gravis) to the receptor's signaling pathway. 

Graves disease 
myasthenia gravis 





3. Type III Hypersensitivity (Circulating immune complex hypersensitivity) 

Ag: DNA, serum protein, drug 

microthrombi 



โรคและอาการแสดงทางคลินิคที่ส าคัญ 
 

• Localized reactions 
 เป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะท่ี เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ Arthus reactions ซ่ึงจะมี 

immune complex (antigen/antibody complexes) ไปเกาะท่ีผนงัหลอดเลือดและมีการ
กระตุน้ complement ปฏิกิริยาน้ีจะเกิดข้ึนประมาณ 4-6 ชัว่โมงหลงัจากฉีด antigen เช่น 
tetanus toxiod เน่ืองจากผูป่้วยมีแอนติบอดีสูงอยูก่่อนแลว้ บริเวณท่ีถกูฉีดจะบวม แดง 
อกัเสบ มีการท าลายเน้ือเยือ่และบริเวณหลอดเลือดเตม็ไป inflammatory cells  

 

• Systemic reactions เช่น 
 1. Serum sickness 

 เกิดจากการท่ีร่างกายไดรั้บการฉีดโปรตีน เช่น เซรุ่มแกพิ้ษงู เซรุ่มรักษาพิษสุนขั
บา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากมา้ และโปรตีนจากพิษผึ้ง ต่อ แตน อาการจะเกิดข้ึนไดทุ้กระบบของ
ร่างกาย ผูป่้วยจะมีไข ้เป็นผืน่ลมพิษ ปวดตามขอ้ ไขขอ้บวมและอกัเสบ ต่อน ้าเหลืองโต 
บวมบริเวณหนา้และคอ และมีอาการไตอกัเสบได ้

 2. Systemic lupus erythrematosus (SLE) และ Rheumatoid arthritis (RA) 

 เป็นโรคภมูิต้านเนือ้เย่ือตนเองที่เกิดได้ทกุระบบ  61 



4. Type IV Hypersensitivity (Cell-mediated 
hypersensitivity/Delayed type hypersensitivity; DTH) 

แอนติเจนที่เก่ียวข้อง ได้แก่ จลุชีพบางชนิด, เซลล์มะเร็ง,  
สารก่อภมิูแพ้จากการสมัผสั เช่น โลหะนิกเกิล  
เซลล์ที่เก่ียวข้องในปฏิกิริยา คือ T lymphocytes  
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ตัวอย่างของปฏกิิริยา โรคและอาการแสดงทางคลินิคที่ส าคัญ 

 
1. Intracellular infection 

 
การตอบสนองของ Type IV DTH hypersensitivity จะถกูกระตุ้นโดย 
intracellular pathogens เช่น แบคทีเรีย Mycobacterium 
tuberculosis, M. leprae, Leishmania monocytogenes; เชือ้รา 
Candida albicans และไวรัสบางชนิด เช่น mumps virus การ
ตอบสนองจะเกิดขึน้ประมาณ 24-72 ชัว่โมงหลงัจากได้รับแอนติเจน
ชนิดเดิมในครัง้ตอ่มา  
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2. Allergic contact dermatitis (ACD) 
 
เกิดจากการสมัผสัสารเคมี, โลหะ หรือยาง สารเหล่าน้ีมกัมี

น ้าหนกัโมเลกลุต ่า เรียกวา่ hapten โดยปกติ hapten เองจะไม่
สามารถกระตุน้ภูมิคุม้กนัได ้แต่เม่ือจบักบั carrier protein ในชั้น
ผิวหนงั แลว้ถูกน าเสนอโดย APC จะสามารถกระตุน้ CD4+ T 
cells ท าใหเ้กิดภาวะภูมิไวเกินชนิดท่ี 4  โดยการตอบสนองจะ
เกิดข้ึนประมาณ 24-72 ชัว่โมงหลงัจากสมัผสักบัแอนติเจน 
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การตรวจและการทดสอบเพือ่การวนิิจฉัย 
• DTH intradermal skin test 

Tuberculin test หรือ Mantoux test ใชเ้ม่ือตอ้งการดูความสามารถใน
การท างานของ CMI 

ท าโดยการฉีด purified protein derivative (tuberculin) เขา้ใตผ้ิวหนงั 
จะพบวา่มีรอยบวมแดงภายใน 48-72 ชัว่โมง  
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DTH patch skin test 
ท าเพื่อทดสอบการแพจ้ากการสมัผสั โดยน าสารท่ีสงสัยมาปิดไวบ้น

แผน่หลงัผูป่้วย และดูผล 48 ชัว่โมงต่อมา ถา้ผูป่้วยแพส้ารดงักล่าวจะ
พบวา่มีการอกัเสบ เกิดผืน่แดง หรือตุ่มน ้าใสข้ึนบริเวณท่ีปิดสารนั้น 
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