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การยอม Periostin เปนดัชนีชี้การเกิดพยาธิสภาพไตในโรคไตอักเสบเรื้อรัง

วิวัฒน  จรุงเกียรติกุล   มงคล  เจริญพิทักษชัย   รัตนาวรรณ  ดิษฐปาน   อุปถัมภ  ศุภสินธุ และ บัญชา  สถิระพจน
แผนกโรคไตกองอายุรกรรมกองพยาธิวิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาและวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

บทนำ�  โรคไตอักเสบglomerulonephritis เปนการบาดเจ็บของไตแบบรุนแรงและพบไดบอยpeirostin เปนโปรตีนชนิดหนึ่งที่

มีบทบาทในขบวนการซอมแซมของเนื้อเยื่อตางๆ และ peirostin มีระดับเพิ่มขึ้นในภาวะไตวาย แตขอมูลของการแสดงออกของ

periostinในโรคไตอักเสบมีจำานวนจำากัดวิธีก�รวิจัย  เปนการศึกษายอมชิ้นเนื้อไตดวยperiostinดวยวิธีimmunohistochemis

tryในผูปวยโรคไตอักเสบเรื้อรัง49รายแบงเปนโรคlupusnephritis33รายIgAnephropathy12รายและminimalchange

disease4รายจำานวนการยอมติดและความเขมของperiostinในเนื้อไตถูกประเมินรวมกับดัชนีการเกิดโรคไตและมีการติดตาม

การเสื่อมของไตจากการลดลงของอัตรากรองของไต ผลก�รวิจัย  Periostin ยอมติดพยาธิสภาพไตเดนบริเวณ periglomerular

และtubulointerstitialfibrosisโดยการยอมติดของperiostinเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสำาคัญในผูปวยlupusnephritis(14.97± 

8.41,p=0.02)และ IgAnephropathy (18.50± 9.69,p=0.01) เมื่อเปรียบเทียบกับผูปวยminimal changedisease

(5.80± 4.76)ปริมาณการยอมติดperiostinสัมพันธกับคะแนนความรุนแรงโรคในผูปวยIgAnephropathyและสัมพันธกับ

คะแนนความเรื้อรังของโรคในผูปวยlupusnephritisและIgAnephropathyนอกจากนี้การยอมติดperiostinในพยาธิสภาพไต

สัมพันธกับการลดลงของการทำางานของไตเมื่อการติดตามการทำางานของไตระยะเวลาเฉลี่ยเทากับ34สัปดาหโดยพบวากลุมผูปวย

ที่มีคา totalperiostinscoreมากกวาคาเฉลี่ยมีการลดลงของการทำางานไตเฉลี่ย -0.19 (-1.21ถึง0.46)มล./นาที/1.73ตาราง

เมตรสูงกวากลุมผูปวยที่มีคาtotalperiostinscoreนอยกวาคาเฉลี่ยที่มีการลดลงของการทำางานไตเฉลี่ย-0.05(-0.54ถึง4.36)

มล./นาที/1.73ตารางเมตรแตผลดังกลาวไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ(p=0.239)สรุปPeriostinเพิ่มมาก

ขึ้นอยางชัดเจนในพยาธิสภาพไตจากโรคไตอักเสบและระดับการเพิ่มขึ้นสัมพันธกับความรุนแรงของรอยโรคไตการยอมperiostin

ในพยาธิสภาพไตอาจเปนดัชนีชี้วัดความรุนแรงของโรคไตอักเสบ

Keywords: l Periostin  l Glomerulonephritis  l IgAnephropathy  l Lupusnephritis
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บทนำา

โรคไตเรื้อรังเปนปญหาทางสุขภาพที่สำาคัญของทั่วโลกรวมทั้ง 

ในประเทศไทย จากขอมูลการศึกษาของสมาคมโรคไตแหงประเทศ 

ไทยในประชากรจำานวน 3,459 ราย มีโรคไตเรื้อรัง 626 ราย หรือ

มีความชุกของโรคไตเรื้อรังรอยละ 17.51 คาดวาจำานวนผูปวยโรค

ไตเรื้อรังจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต และจากการศึกษาในประชากร

ทหาร และครอบครัวในประเทศไทยในประชากรจำานวน 15,357 

ราย มีโรคไตเรื้อรัง 1,127 ราย หรือมีความชุกของโรคไตเรื้อรัง 

รอยละ 7.52 โดยสาเหตุสวนใหญของโรคไตเรื้อรังของประชากรไทย

เกิดจากโรคไตจากเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะทางเดินปสสาวะ 

อุดตัน และโรคไตอักเสบเรื้อรัง (chronic glomerulonephritis) 

และกลุมโรค chronic glomerulonephritis ที่ไดรับการตรวจ 

ชิ้นเนื้อไตในประเทศไทย สวนใหญเกิดจากโรคไตอักเสบลูปส 

(lupus nephritis) รอยละ 36.6 และ IgA nephropathy พบ 

รอยละ 14.8 โดยโรค glomerulonephritis เปนหนึ่งในกลุมของ

โรคไตที่สามารถรักษา และชะลอการเสื่อมของโรคไตดวยยาควบคุม

ภูมิคุมกันได เมื่อไดรับการวินิจฉัยระยะแรกของโรค

การวินิจฉัยและรักษาโรคไตอักเสบเรื้อรัง ตั้งแตระยะแรกจึง

มีความสำาคัญ ปจจุบันทางคลินิกการวินิจฉัยและการติดตามการ
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ดำาเนินโรคอาศัยการตรวจครีแอทินินในเลือด รวมกับการคำานวณ

อัตราการกรองของไต แตการตรวจระดับครีแอทินินในเลือดจะเพิ่ม

ขึ้นเมื่อการทำางานของไตลดลงรอยละ 50 จึงมีความไวต่ำาในการ

วินิจฉัยโรคระยะแรก3 การตรวจระดับโปรตีนในปสสาวะชวยบงบอก

ถึงความรุนแรงของภาวะไตอักเสบ และการตอบสนองตอการรักษา4 

แตสามารถตรวจพบโปรตีนในปสสาวะสูงไดหลังจากพยาธิสภาพ

ไตอักเสบสงบแลว และผูปวยบางกลุมของโรคไตอักเสบเรื้อรัง โดย

เฉพาะมีพยาธิสภาพเดนที่ tubulointerstitium อาจตรวจไมพบ

โปรตีนในปสสาวะได ดังนั้นวิธีการตรวจทางหองปฏิบัติการ เพื่อ

วินิจฉัย และติดตามการดำาเนินโรคไตในปจจุบันยังมีขอจำากัด

ปจจุบันอาศัยเทคโนโลยีการตรวจ genomic analysis (DNA 

microarrays) และ proteomic analysis เพื่อคนหาดันชีชี้วัด

ใหมๆ (novel biomarkers) ในการวินิจฉัย และติดตามการดำาเนิน

โรคไต เพื่อวางแนวทางการรักษาโรคตั้งแตระยะแรก ตามกลไก

การเกิดโรคไตเรื้อรัง5 โดยพบวา การเกิดภาวะขาดเลือดที่ไปเลี้ยง

ไตสงผลใหเกิด post-glomerular peritubular microvascular 

insufficiency นำาไปสูการเกิดการบาดเจ็บของไต และสัมพันธกับ

กระบวนการเกิด epithelial mesenchymal transition (EMT) 

และพังผืดที่ไตตามมา6 ดังนั้นการตรวจหา novel biomarkers 

ที่เกี่ยวของกับกลไกการเกิดการบาดเจ็บของไตตามกลไกดังกลาว 

อาจชวยในการวินิจฉัย พยากรณโรค และวางแผนแนวทางการ

รักษาโรคตั้งแตระยะแรก

Periostin เปนโปรตีนในกลุม matricellular protein มี 

โครงสราง disulfide linked heparin-binding N terminus-

glycosylated protein มีขนาด 90 กิโลดาลตัน ตรวจพบครั้ง

แรกในกระดูก7-9 ซึ่งสาร periostin เปน adhesion molecule 

ไมสามารถตรวจพบในไตที่ทำางานปกติ10 แตเมื่อเกิดพยาธิสภาพ

ไตสามารถตรวจพบ periostin บริเวณทอไตสวน distal tubule 

ในชวง 2 ปที่ผานมีงานวิจัยที่ตรวจพบ periostin จากเนื้อเยื่อ

ตางๆ ไดแก กระดูก ผิวหนัง กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด และมี

การตรวจพบ periostin อยางเดนชัดในภาวะที่มีพังผืด ในอวัยวะ

ตางๆ ของรางกาย โดยเชื่อวา periostin กระตุนขบวนการ EMT11 

ซึ่งเปนขบวนการสำาคัญของการเกิดพังผืดของไต หรือเรียกวา 

tubulointerstitial fibrosis และการเสื่อมของหนาที่ไตในผูปวย

ไตเรื้อรัง ดังนั้นเห็นไดวา periostin นาจะเปนดัชนีชี้วัดของการเกิด

โรคไต โดยเฉพาะโรคไตอักเสบเรื้อรัง ซึ่งสวนใหญมีพยาธิสภาพ

เดนบริเวณ tubulointerstitium รวมดวยเสมอ  และคาดวา 

สามารถใชในการวินิจฉัยโรค ประเมินการทำางานของไต และติดตาม

การรักษาในผูปวยไตเรื้อรัง

จากขอมูลขางตน จึงเปนที่มาของสมมุติฐานที่ใชระดับการยอม

ติดสาร periostin จากชิ้นเนื้อไตในการประเมินการเกิดพังผืด และ

การทำางานของไต ซึ่งอาจเปนตัวบงชี้การอยูรอดของไตของผูปวย

โรคไตเรื้อรัง โดยทำาการศึกษาในกลุมผูปวยโรคไตอักเสบเรื้อรังจาก 

lupus nephritis และ IgA nephropathy เทียบกับกลุมควบคุม

คือ minimal change disease แลวติดตามการดำาเนินโรคไต

ของผูปวยกลุมดังกลาว

วิธีการ

เปนการศึกษาแบบยอนหลัง โดยเก็บขอมูลพื้นฐานตั้งแต 

มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง มกราคม พ.ศ. 2555 และทำาการยอม

ชิ้นเนื้อไตดวย periostin ตั้งแตแรกวินิจฉัยโรคไตอักเสบเรื้อรัง 

แลวติดตามอาการไปขางหนาในระยะเวลา 2 ป ตั้งแตใหการวินิจฉัย

โรค โดยมีประชากรกลุมเปาหมาย เปนผูปวยโรคไตอักเสบเรื้อรัง

ที่ไดรับการยืนยันทางชิ้นเนื้อไตจากผลพยาธิวิทยาในชวงระยะเวลา

ตั้งแตมกราคม พ.ศ. 2553 จนถึง มกราคม พ.ศ. 2555 โดย

วินิจฉัยโรค lupus nephritis และ IgA nephropathy มีอายุ

ตั้งแต 18 ปขึ้นไป และรับการตรวจรักษาแผนกอายุรกรรม โรง

พยาบาลพระมงกุฎเกลา และกลุมควบคุมคือผูปวยโรค minimal 

change disease ซึ่งเปนกลุมโรคไตที่ไมมีพยาธิสภาพทางไตจาก

การตรวจดวยกลองจุลทรรศน และมีโอกาสนอยมากในการดำาเนิน

โรคไตไปสูโรคไตเรื้อรังระยะสุดทาย และเกณฑการคัดออกจาก

การวิจัย คือ ผลการตรวจชิ้นเนื้อไต พบมีจำานวนโกลเมอรูลัส 

นอยกวา 3 หนวยตอชิ้นเนื้อไต และผูปวยไดรับการวินิจฉัย พบมีภาวะ 

อุดตันทางเดินปสสาวะ ภาวะติดเชื้อทางเดินปสสาวะ ภาวะถุงน้ำา

ที่ไต และเนื้องอกที่ไตรวมดวย

เร่ิมจากการทบทวนเวชระเบียนผูปวยที่ไดรับการเจาะตรวจ

ชิ้นเนื้อไต เพื่อคนหาผูปวยที่ผานเกณฑคัดเลือก โดยเก็บขอมูล

ทั่วไปไดแก เพศ อายุ โรคประจำาตัว ระดับความดันโลหิต ชีพจร 

น้ำาหนัก สวนสูง ดัชนีมวลกาย การรักษาบำาบัดทดแทนไต และ 

การเสียชีวิต และขอมูลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ไดแก ระดับ 

ฮีโมโกลบิน จำานวนเม็ดเลือดขาว และเกร็ดเลือด คาการทำางานของไต 

ระดับไขมันในเลือด ระดับแอลบูมินในเลือด ระดับน้ำาตาลในเลือด

หลังอดอาหารอยางนอย 8 ชั่วโมง ผลตรวจปสสาวะ  ตรวจระดับ

โปรตีนในปสสาวะจากการตรวจ urine protein and creatinine 
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ratio (UPCR)  และประเมินอัตราการกรองของไตจากสูตรคำานวณ 

CKD-EPI12

การตรวจพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อไต โดยนำาชิ้นเนื้อไตเดิมมายอม 

hematoxylin and eosin (H&E), periodic acid–Schiff (PAS), 

Masson’s trichrome, Jones methenamine silver (JMS) รวม

ทั้งการยอมพิเศษตรวจสาร periostin ซึ่งกรรมวิธีการยอมที่เปน 

มาตรฐานคือการยอม immunohistochemistry วิธีการยอมใช 

แอนติเจนทำาปฏิกิริยากับแอนติบอดีที่มีตอสาร periostin (anti-

periostin antibody)  การยอมอาศัยอุปกรณคือ เครื่องยอมสไลด 

VENTANA รุน Benchmark XT (Roche; USA) ชิ้นเนื้อไตที่ 

ผานการยอมจะไดรับการประเมินคะแนนเปนความรุนแรงของพยาธิ

สภาพไตจากคา activity score ความเรื้อรังของพยาธิสภาพไตจาก

คา chronicity score และการยอมติดสาร periostin ของพยาธิ

สภาพไตจากคา total periostin score โดยแสดงการประเมิน 

ดังตารางที่ 1 การคำานวณการยอมติดสาร periostin แสดงเปน total 

periostin score13 เปนผลลัพธของการรวมรอยละของพยาธิสภาพ

ไตที่มีพื้นที่ติด periostin (percentage of positive periostin) 

กับความเขมของการติด periostin (intensity score) ในพยาธิ

สภาพไตแสดงในตารางที่ 2 และสามารถแยก total periostin score 

ตามตำาแหนงการติดเปนโกลเมอรูลัส และ tubulointerstitium

การวิเคราะหทางสถิติ

ขอมูลทั้งหมดนำามาวิเคราะห โดยใชโปรแกรมวิเคราะหสถิติ

สำาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร โดยขอมูลทั่วไปในการศึกษาถูก

วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนาเปนการแจกแจงความถี่ คามัธยฐาน 

คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบ

หาความสัมพันธระหวางคาการยอมติดสาร periostin จากชิ้นเนื้อ

ไตกับระดับการทำางานของไต ระดับโปรตีนในปสสาวะ และความ

รุนแรงของพยาธิสภาพไตจากการประเมิน activity score และ 

chronicity score ใชสถิติ Spearman’s rank correlation 

coefficient และ ANOVA test การดูความสัมพันธระหวางคา

การยอมติดสาร periostin จากชิ้นเนื้อไตกับอัตราการเกิดอัตรา

การกรองของไตลดลงอยางรวดเร็ว โดยมีนิยามคือ การลดลงของ

ตารางที่ 1 การประเมินความรุนแรงของพยาธิสภาพไตจากคา activity score ความเรื้อรังของพยาธิสภาพไตจากคา chronicity score 

และการยอมติดสาร periostin ของพยาธิสภาพไตจากคา total periostin score

Activity score Chronicity score Total periostin score

Cellular proliferation (0-3) Glomerular sclerosis (0-3) Percentage of periostin staining

Fibrinoid necrosis (0-6) Fibrous crescent (0-3) Intensity of periostin staining

Cellular crescent (0-6) Interstitial fibrosis (0-3)

Hyaline thrombi (0-3) Tubular atrophy (0-3)

Leukocyte infiltration in glomeruli (0-3)

Mononuclear cell infiltrate in interstitium (0-3)

ตารางที่ 2 การประเมิน Total periostin score โดยอาศัยการรวมของ Percentage score และ Intensity score ซึ่งมีคะแนน

สูงสุดเทากับ 8 และต่ำาสุดเทากับ 0

Percentage score Intensity score

Percentage of positive periostin Score Intensity of periostin Score

None 0 0 0

1 1 < 25% 1

2-10 2 25-50% 2

11-33 3 > 50% 3

34-66 4

67-100 5

Total periostin score = Percentage score + Intensity score
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อัตราการกรองของไตมากกวา 5 มิลลิลิตรตอนาทีตอ 1.73 ตาราง 

เมตรตอป โดยใชสถิติ Kaplan-Meier survival curve กำาหนดคา

การมีนัยสำาคัญทางสถิติคือ p นอยกวา 0.05

ผลการศึกษา

จากการศึกษาโดยรวบรวมขอมูลตั้งแต มกราคม พ.ศ. 2553 

จนถึง มกราคม พ.ศ. 2555 มีจำานวนผูปวยทั้งหมด 49 ราย เขา

เกณฑการศึกษา โดยแบงเปน minimal change disease 4 ราย 

lupus nephritis 33 ราย และ IgA nephropathy 12 ราย 

แบงเปนเพศชาย 17 รายและเพศหญิง 32 ราย อายุเฉลี่ย 35 ± 11 

ป  ผูปวยมีโรครวมไดแก เบาหวานรอยละ 6.1 ความดันโลหิตสูง

รอยละ 34.7 และไขมันในเลือดสูงรอยละ 22.4  สวนใหญมีโปรตีน

รั่วในปสสาวะรอยละ 81.6 และมีระดับความดันโลหิตอยูในชวง 

134 ± 17/84 ± 13 มิลลิเมตรปรอท  อัตราการกรองของไตเฉลี่ย

เทากับ 80 ± 38 มิลลิลิตรตอนาทีตอ 1.73 ตารางเมตร ระดับ 

แอลบูมินในเลือดเฉลี่ย 3.2 ± 0.7 กรัมตอเดซิลิตร  และระดับ 

โปรตีนในปสสาวะ (UPCR) เทากับ 3.9 ± 3.4 ดังแสดงในตารางที่ 3

การตรวจการยอมติด periostin พบวา ผูปวย lupus 

nephritis มีคามัธยฐานของ total periostin score เทากับ 15 (11-

21) โดยสาร periostin มีการยอมติดเดนบริเวณ periglomerular 

area  และตำาแหนงที่เกิด interstitial fibrosis แสดงดังรูปที่ 1 

สำาหรับผูปวย IgA nephropathy มีคามัธยฐานของ total 

periostin score เทากับ 18 (11-21) ซึ่งสาร periostin ยอมติด

มากในบริเวณ periglomerular area, global glomerulosclerosis 

และตำาแหนง tubules และ interstitial  fibrosis แสดงดังรูปที่ 1 

และตารางที่ 4 เมื่อเปรียบเทียบระดับ total periostin score ใน 

ตารางที่ 3 ขอมูลพื้นฐานของกลุมประชากรที่ศึกษา

Baselines MCD  (N = 4) LN  (N = 33) IgAN  (N = 12) Total  (N = 49)

Male (N, %) 3 (75%) 7 (21.2%) 7 (58.3%) 17 (34.7%)

Age (yr) 44 ± 11 35 ± 12 33 ± 9 35 ± 11
Body weight (kg) 70 ± 5 61 ± 11 73 ± 11 64 ± 11
Hypertension (%) 50 24.2 58.3 34.7

Diabetes (%) 0 6.1 8.3 6.1

Hyperlipidemia (%) 75 18.2 16.7 22.4

Hematuria (%) 25 12.1 41.7 20.4

Proteinuria (%) 100 84.8 66.7 81.6

SBP (mmHg) 124 ± 5 136 ± 18 132 ± 17 134 ± 17
DBP (mmHg) 76 ± 6 86 ± 14 84 ± 10 84 ± 13
Hemoglobin (g/dL) 13.6 ± 1.3 10.8 ± 2.1 13.6 ± 1.3 11.7 ± 2.3
BUN (mg/dL) 12.4 ± 5.1 31 ± 22.2 22.5 ± 1.8 27.4 ± 20.9
Serum creatinine (mg/dL) 0.9 ± 0.1 1.5 ± 1.3 1.6 ± 1.4 1.4 ± 1.3
GFR (mL/min/1.73m2) 96.3 ± 16 80 ± 41 74 ± 36 80 ± 38
FPG (mg/dL) 81 ± 11 98 ± 27 98 ± 14 96 ± 23
Albumin (g/dL) 2.7 ± 0.7 3 ± 0.7 3.7 ± 0.5 3.2 ± 0.7
Cholesterol (mg/dL) 354 ± 156 267 ± 90 232 ± 55 265 ± 92
LDL (mg/dL) 250 ± 139 170 ± 67 144 ± 34 170 ± 71
UPCR 3.9 ± 3.2 4.4 ± 3.8 2.2 ± 2.1 3.9 ± 3.4
ขอมูลในตารางแสดงผลเปนคาเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
BUN=bloodureanitrogen;DBP=diastolicbloodpressure;FPG=fastingplasmaglucose;

GFR=Glomerularfiltrationrate;IgAN=IgAnephropathy;LDL=lowdensitylipoprotein;LN=lupusnephritis;

MCD=minimalchangedisease;SBP=systolicbloodpressure;UPCR=urineproteincreatinineratio
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รูปที่ 1 จากการยอม hematoxylin & eosin (H&E) กับ periostin ในผูปวยโรคไตอักเสบเรื้อรัง
ก  จากการยอม H&E แสดงลักษณะmesangial hypercellularity, endocapillary proliferation, cellular crescent และมี mononuclear 

cell infiltration in tubulointerstitium area รวมกับ interstitial edema ในผูปวยโรคไต lupus nephritis   ข  จากการยอม periostin 

พบการติดของ periostin ที่ตำาแหนง periglomerular area และ interstitial fibrosis ในผูปวยโรคไต lupus nephritis   ค  จากการยอม 

H&E แสดงลักษณะ periglomerular fibrosis, global glomerulosclerosis และ mononuclear cell infiltrate ใน interstitium ในผูปวย

โรคไต IgA nephropathy   ง  จากการยอม periostin พบมีการติดที่ตำาแหนง periglomerular area และ global sclerosis area และ 

interstitial fibrosis

ตารางที่ 4 ระดับ Total periostin score ในผูปวย lupus nephritis และ IgA nephropathy

Median periostin 

staining score

Percentage of

positive staining

Intensity

Lupus nephritis

Periglomerular staining 5 (4-7) 35 (17-75) 2

Mesangial staining 0 0 0

Interstitial fibrosis 4 (3-4) 5 (2-8) 2

Tubular staining 1 (0-1) 1 (0-1) 1

Median total periostin score 15 (11-21)

Mean total periostin score 14.97 ± 8.41
IgA nephropathy

Periglomerular staining 7 (2-7) 46 (14-87) 2

Mesangial staining 2 (0-5) 7 (0-39) 1

Interstitial fibrosis 4 (2-5) 13 (2-40) 1

Tubular staining 4 (3-5) 4 (2-8) 2

Median total periostin score 18 (11-21)

Mean total periostin score 18.50 ± 9.69
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3 กลุมโรค พบวาในกลุม lupus nephritis และ IgA nephropathy  

มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.97 ± 8.41 และ 18.50 ± 9.69 โดย 

มีคาสูงกวากลุม minimal change disease ที่มีคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 5.80 ± 4.76 อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติแสดงในรูปที่ 2

ความสัมพันธของระดับ total periostin score กับ activity 

และ chronicity score ของแตละโรค พบวา คา total periostin 

score มีความสัมพันธกับ chronicity score ใน lupus nephritis 

อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ และมีความสัมพันธกับ activity และ 

chronicity score ใน IgA nephropathy อยางมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ ดังตารางที่ 5 นอกจากนี้ total periostin score มีความ 

สัมพันธโดยตรงกับระดับความดันโลหิตตัวบน ความดันโลหิตตัว

ลาง คายูเรียในเลือด และมีความสัมพันธแบบผกผันกับอัตราการ 

กรองของไต แสดงในตารางที่ 6

การติดตามการทำางานของไตในผูปวยทุกราย ระยะเวลาเฉลี่ย
เทากับ 34 สัปดาห โดยพบวากลุมผูปวยที่มีคา total periostin 
score มากกวาคาเฉลี่ย หรือมากกวา 14.5 มีการลดลงของการ
ทำางานไตเฉลี่ย -0.19 (-1.21 ถึง 0.46) มล./นาที/1.73 ตารางเมตร 
สูงกวากลุมผูปวยที่มีคา total periostin score นอยกวา 14.5 ที่
มีการลดลงของการทำางานไตเฉลี่ย -0.05 (-0.54 ถึง 4.36) มล./
นาที/1.73 ตารางเมตร แตผลดังกลาวไมมีความแตกตางกันอยาง 
มีนัยสำาคัญทางสถิติ (p = 0.239) เมื่อคำานวณอัตราการเกิดการ
ลดลงของการทำางานไตอยางรวดเร็ว โดยนิยามคือ การลดลงของ
อัตราการกรองของไตมากกวา 1 มล./นาที/1.73 ตารางเมตร ตอ
เดือน พบวา กลุมผูปวยที่มี total periostin score มากกวา 
14.5 มีอัตราการเกิดโรคมากกวากลุมผูปวยที่มี total periostin 
score นอยกวา 14.5 แตผลดังกลาวไมมีความแตกตางกันอยาง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติ แสดงในรูปที่ 3

ตารางที่ 5 ความสัมพันธระหวาง total periostin score กับ activity/chronicity score ใน lupus nephritis และ IgA nephropathy

Disease Correlation coefficient p value

Lupus nephritis

- Activity score 0.315 0.075

- Chronicity score 0.659 0.001

IgA nephropathy

- Activity score 0.707 0.010

- Chronicity score 0.693 0.013

รูปที่ 2 ระดับ renal periostin staining score ในผูปวย minimal change disease, lupus nephritis และ IgA nephropathy
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ตารางที่ 6 ความสัมพันธระหวาง total periostin score กับปจจัยอื่น ๆ

Variable factors
Total periostin score

Correlation coefficient p value

SBP (mmHg) 0.41 0.003

DBP (mmHg) 0.29 0.043

BUN (mg/dL) 0.38 0.007

GFR (mL/min/1.73m2) - 0.51 0.001

Serum albumin (g/dL) 0.12 0.390

UPCR 0.19 0.220

BUN=bloodureanitrogen;DBP=diastolicbloodpressure;GFR=Glomerularfiltrationrate;

SBP=systolicbloodpressure;UPCR=urineproteincreatinineratio

รูปที่ 3  Kaplan-meier survival curve การติดตามการทำางานของไตในผูปวย โดยพบวากลุมผูปวยที่มีคา total periostin 

scoreมากกวาคาเฉลี่ย หรือมากกวา 14.5 มีการเกิดการลดลงของอัตราการกรองของไตมากกวา 1 มล./นาที/ตารางเมตร ตอเดือน 

มากกวากลุมผูปวยที่มีคา total periostin score นอยกวา 14.5 แตไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

วิจารณ

จากผลการศึกษานี้เห็นไดวา กลุมโรค lupus nephritis และ 

IgA nephropathy มีระดับ total periostin score สูงกวา 

ใน minimal change disease อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ โดย

พบวา สาร periostin ยอมติดมากที่บริเวณ periglomeruli และ 

tubulointerstitial area นอกจากนี้ total periostin score ยัง

สัมพันธกับ activity/chronicity index และการลดลงของอัตรา

การกรองของไตในโรค lupus nephritis และ IgA nephropathy 

รวมทั้งพบมีความสัมพันธกับปจจัยอื่นๆ ไดแก ระดับความดันโลหิต

ตัวบนและตัวลาง อยางไรก็ตามผลเบื้องตนในระยะเวลาจำากัดจาก

การศึกษานี้ คะแนน total periostin score ไมสามารถเปนตัว

บอกพยากรณโรคของอัตราการกรองของไตท่ีลดลงอยางรวดเร็ว

ในโรค lupus nephritis และ IgA nephropathy

กลไกสำาคัญของการเกิดโรคไตเรื้อรังผานกระบวนการเกิดขาด

เลือดมาเลี้ยงเนื้อไต (microvascular insufficiency) ทำาใหเกิด 

tubulointerstitial hypoxia ทำาใหเกิดการบาดเจ็บของทอไต แลว

เกิดขบวนการ EMT จนนำาไปสูการเกิดพยาธิสภาพของไตแบบ 

รุนแรงเกิดพังผืดที่ไต จนนำาไปสูไตวายเรื้อรัง5 โดยจากหลาย
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การศึกษาที่ผานมาพบวา periostin จากเนื้อเยื่อตางๆ14-16 ไดแก 

ผิวหนัง ลำาไสใหญ กระเพาะอาหาร ตอมไทรอยด ตอมลูกหมาก  

เตานม และกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด สัมพันธกับกระบวนการ

เกิด EMT และการเกิดพังผืดของเนื้อเยื่อ17 ดังนั้น periostin 

เปนปจจัยหนึ่งในการกระตุนการเกิด EMT ในอวัยวะตางๆ ของ

รางกาย รวมทั้งเชื่อวาทำาใหเกิดพยาธิสภาพในไต โดยมีการศึกษา

ของ Braun N. และคณะ18 ตรวจพบ การแสดงออกของ periostin 

เพ่ิมข้ึนอยางมากในเยื่อบุผิวชองทองของผูปวยที่บำาบัดรักษา 

ทดแทนไตดวยการลางไตทางชองทอง และเกิดมากขึ้นอยางชัดเจน

ในภาวะ encapsulating peritoneal sclerosis (EPS) ซึ่งพบ

มากที่เซลล peritoneal fibroblast ที่มีบทบาทสำาคัญของการเกิด 

EMT ตามมา และจากการศึกษาของ Satirapoj B. และคณะ19 

สามารถตรวจพบ periostin ในผูปวยหลังปลูกถายไตที่มีพยาธิ

สภาพไตแบบ chronic allograft nephropathy ซึ่งผานขบวน

การเกิด EMT เห็นไดวาการตรวจพบระดับ periostin ในพยาธิ

สภาพของโรคตางๆ ที่มีการเกิดภาวะ EMT ขึ้น ซึ่งเปนที่มาของ

การตรวจ periostin เพิ่มเติมในผูปวยโรคไตเรื้อรัง

พยาธิสภาพทางไตบริเวณ tubulointerstitial area เปน 

ปจจัยสำาคัญของการเกิดโรค และการดำาเนินโรคไตในผูปวยไต 

อักเสบเรื้อรัง20 โดยจากการศึกษาเบื้องตนในสัตวทดลองที่เกิด 

ไตเรื้อรังจากการผาตัดไต (5/6 nephrectomy) แลวทำาการตรวจ 

microarray analysis พบยีน periostin เพิ่มขึ้นตั้งแตระยะแรก 

ของโรค และเพิ่มมากขึ้นตามความรุนแรงของพยาธิสภาพไต รวมทั้ง 

ระดับ periostin สัมพันธกับความพยาธิสภาพไตจาก tubulo-

interstitial injury และการลดลงของการทำางานของไต21 ตอมา 

มีการศึกษาของ Sen K. และคณะ22 ในผูปวยโรคไตอักเสบเรื้อรัง

จาก focal segmental glomerulosclerosis, membranous 

nephropathy, lupus nephritis และ IgA nephropathy ซึ่งมี

โปรตีนรั่วในปสสาวะปริมาณมาก เมื่อนำามาตรวจ mRNA analysis, 

microarray analysis และ quantitative real-time RT-PCR 

พบวา ยีน periostin เพิ่มสูงอยางเดนชัด และมีการยอมติด 

periostin เพิ่มขึ้นที่ตำาแหนงโกลเมอรูลัส และ tubulointerstitium 

นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธของการยอมติด periostin ในไต

กับการลดลงของอัตราการกรองของไต ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา

ของเราคือ สาร periostin ยอมติดมากที่บริเวณ periglomeruli 

และ tubulointerstitial area และสัมพันธกับการเพิ่มขึ้นของความ

รุนแรงของพยาธิสภาพไต และการลดลงของอัตราการกรองของไต

ในโรคไตอักเสบ lupus nephritis และ IgA nephropathy จาก

การศึกษานี้จะเห็นไดวา periostin เปนดัชนีการเกิดพยาธิสภาพไต

อักเสบ ซึ่งการนำาผลการศึกษานี้ไปพัฒนางานเพิ่มเติมในการตรวจ

สอบ periostin ทางคลินิกจากการตรวจในเลือด หรือปสสาวะ 

เพื่อการวินิจฉัย และทำานายการเกิดโรคไตอักเสบเรื้อรัง โดยเฉพาะ 

ผูปวย lupus nephritis และ IgA nephropathy ตอไป

ขอจำากัดของการศึกษานี้คือ รูปแบบการศึกษาเปนการศึกษา

แบบยอนหลัง เพื่อทำานายการเกิดโรคไตเรื้อรัง ทำาใหไมสามารถ

เก็บขอมูลการดำาเนินโรคไตไดครบทุกปจจัย และเปนการศึกษาใน

ระยะสั้น และจำานวนผูปวยในการศึกษามีจำานวนจำากัดจึงไมสามารถ

แสดงผลหลักของการศึกษาได คือ การเกิดโรคไตเรื้อรังระยะสุดทาย 

หรือการบำาบัดทนแทนทางไตของผูปวยไตอักเสบดังกลาว อยางไร

ก็ตามจากการศึกษานี้เปนขอมูลเบื้องตนวา การยอมติด periostin 

สัมพันธกับความรุนแรงของโรคไตอักเสบเรื้อรัง

สรุป periostin เปนโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีสวนเกี่ยวของกับ

กระบวนการเกิดพยาธิสภาพของไตที่รุนแรงนำาไปสูการเกิด EMT 

จนเขาสูภาวะไตเรื้อรัง การศึกษานี้พบ periostin มีระดับเพิ่มสูง

ขึ้นอยางชัดเจนในบริเวณ periglomeruli กับ tubulointerstitial 

area และ periostin มีความสัมพันธกับความรุนแรงของพยาธิ

สภาพของไต และอัตราการลดลงของอัตราการกรองของไตในผูปวย

ไตอักเสบเรื้อรัง lupus nephritis และ IgA nephropathy โดย

ยังตองการการศึกษาตอไปของบทบาทของ periostin เพื่อมามา

ประยุกตใชในทางคลินิกตอไป
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Periostin Staining as Novel Tissue Biomarker in Progressive 
Glomerular Injury

Wiwat Charungkiattikul1, Mongkon Charoenpitakchai2 Rattanawan Dispan1,

Ouppatham Supasyndh1 and Bancha Satirapoj1
1DivisionofNephrology,DepartmentofMedicine;2DepartmentofPathologyPhramongkutklaoHospitalandCollegeofMedicine,Bangkok,

Thailand

Background: Glomerulonephritis(GN)isaprogressivekidneyinjuryandisacommonformofkidneydisease.

Periostin, a recently characterized matricellular protein participating in the tissue remodeling, is markedly

inducedinrenalinjury.ThereislimitedinformationaboutperiostinexpressioninGN.Methods: Inthisstudy

involving49patientswithlupusnephritis(LN)(n=33),IgAnephropathy(IgAN)(n=12)andminimalchange

disease(MCD)(n=4),periostinwasstainedbyimmunohistochemistryinrenalbiopsies.Perisotinexpression

andintensitywasstudiedwithotherkidneyinjurymarkers.Progressionkidneyinjury,assessedasdecliningof

glomerularfiltrationrate(GFR),wasevaluatedduringfollow-up.Results:Periostinexpressionwaspredominantly

located in the injured regions and the sites of fibrosis including periglomerular and tubulointerstitial areas.

PeriostinstaininghadsignificantlyincreasedpatientswithLN(14.97± 8.41,p=0.02)andIgAN(18.50± 9.69,

p=0.01)whencompared toMCDpatients (5.80± 4.76). Periostinstainingcorrelatedpositivelywith renal

activityindexinIgANpatients.ItalsocorrelatedpositivelywithrenalchronicityindexinLNandIgANpatients.

RenalperiostinwereinverselyrelatedtoGFR.Afteramedianfollow-upof34weeks,atrendforhigherdeclining

ofGFRwasfoundinpatientswithhigherperiostinscores(-0.19(IQR-1.21to0.46)vs-0.05(IQR-0.54to4.36)mL/

min/1.73m2/month,p=0.239).Conclusion: Periostinismarkedlyinducedinglomerulardiseaseandthelevels

correlatedpositivelywiththeseverityofrenallesions.Periostinstainingmayserveasamarkerofprogressive

glomerularinjury.

Keywords: l Periostin  l Glomerulonephritis  l IgAnephropathy  l Lupusnephritis
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