
เวชสารแพทยทหารบก  ปที่ 65  ฉบับที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม 2555

265

ผูปวยหลังปลูกถายไตที่ไดรับยา calcineurin inhibitors 

(CNI) มีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน รวมถึง

ความผิดปกติของทอไต บางรายอาจมีความรุนแรงนำาไปสูการสูญ

เสียหนาที่ของไตอยางถาวรเกิดโรคไตเรื้อรัง ฉะนั้นควรทราบและ

ตระหนักถึงผลดังกลาว เพื่อมีการติดตาม และปองกันการเกิดภาวะ 

แทรกซอนหลังการใชยา CNI เพื่อไตที่ไดรับการปลูกถายนั้นมี

ประสิทธิภาพยาวนานที่สุด

Calcineurin inhibitors

Calcineurin inhibitors (CNI) ออกฤทธิ์จับกับโปรตีน 

cyclophilins ในไซโตพลาสมของ T-lymphocyte เกิดเปนโมเลกุล 

เชิงซอน (drug-receptor complex) มีฤทธิ์ยับยั้ง calcineurin 

ทำาใหไมเกิดขบวนการ dephosphorylation ของ nuclear factor 

of activated T-cell (NF-AT) และขบวนการ transcription ของ

โปรตีน และไซโตคายนตางๆ เชน interleukin-2 (IL-2) เปนตน ยา 

CNI จึงมีผลลดการแบงตัว และเพิ่มจำานวนของ T-lymphocyte 

สงผลลดการกระตุนระบบภูมิคุมกันของรางกาย ยากลุมนี้จึงถูกนำา

มาใชในการปองกันภาวะสลัดไต (graft rejection)

CNI ที่มีใชในปจจุบันมี 2 ชนิด คือ cyclosporine และ 

tacrolimus การปลูกถายไตมีการใชยาในกลุมนี้มากถึงรอยละ 

94 แมวาชีวเคมีของยาทั้งสองชนิดนี้จะแตกตางกัน แตกลไกการ

ออกฤทธิ์เหมือนกัน รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการปองกันภาวะสลัด

ไต และเกิดผลขางเคียงกับไตใกลเคียงกัน โดยเฉพาะเกิดขึ้น เมื่อ

ใชยาขนาดสูง หรือตอเนื่องเปนระยะเวลานาน

ภาวะพิษตอไตจากยา CNI (CNI nephrotoxicity)

กลไกการเกิดโรค (Pathogenesis)

ภาวะ CNI nephrotoxicity มีรายงานครั้งแรกเมื่อป ค.ศ.

1978 เชื่อวายา cyclosporine ทำาใหเลือดมาเลี้ยงไตลดลง สง

ผลใหมีการลดลงของหนาที่ไต หรืออาจกลาวไดวายามีผลตอ renal 

hemodynamic ซึ่งสามารถแกไขไดเมื่อหยุดหรือลดขนาดยา1 

ปจจุบันเรียกภาวะนี้วา ‘acute CNI nephrotoxicity’ ระยะตอมา

พบวา การใชยา cyclosporine เปนเวลานานไมเพียงแตทำาใหหนา

ที่ไตลดลงแลว ยังสงผลใหเกิดพยาธิสภาพของไตแบบถาวรไดเชน

เดียวกัน ปจจุบันเรียกภาวะนี้วา ‘chronic CNI nephrotoxicity’ 

ผลดังกลาวขางตนสามารถเกิดไดกับยา tacrolimus เชนเดียวกัน2, 3

Acute CNI nephrotoxicity แบงตามโครงสรางทางไตที่ผิดปกติ

จากผลของยา CNI ดังนี้

1) Vascular effects (Acute arteriolopathy) เปนภาวะที่

พบไดบอยที่สุด มีหลักฐานยืนยันวา ยา CNI ทำาใหเกิด afferent 

arteriole vasoconstriction สงผลใหการทำางานของไตลดลงตาม

มา โดยอาจไมพบพยาธิสภาพทางไต สวนใหญเกิดกับผูปวยที่ไดรับ

ยาในขนาดสูง4 สามารถแกไขได โดยการลดขนาดยา CNI กรณี

ผูปวยที่มีภาวะ post-transplantation acute tubular necrosis 

(ATN) จะมีความไวตอยา CNI ดังนั้นควรระมัดระวังการใชยา 

CNI ในผูปวยดังกลาว เพราะอาจสงเสริมใหไตฟนตัวชา 

ภาวะ vasoconstriction สัมพันธกับการเพิ่มขึ้นของสาร 

vasoconstrictors ไดแก endothelin, thromboxane และ 

angiotensin II รวมกับมีการลดลงของสาร vasodilators เชน 

prostacyclin, prostaglandin E2, nitric oxide (NO) เปนตน5 

นอกจากนี้พบวามีการกระตุนระบบประสาทsympathetic activity 

ทำาใหเกิดการลดลงของเลือดที่ไปเลี้ยงไต แลวทำาใหมีการเพิ่มขึ้น

ของระดับครีเอตินีนในเลือด

2) Tubular effects (Toxic tubulopathy) มีพยาธิสภาพ

ไตที่เรียกวา isometric vacuolization ของ tubular cytoplasm 

โดยลักษณะ vacuoles สวนใหญมีขนาดเล็กและขนาดใกลเคียง

กัน พบบอยบริเวณ proximal straight tubules แสดงดังรูปที่ 

1 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขนาดของ endoplasmic reticulum และ 

lysosomes6 เชื่อวาเปนผลจากการเลือดมาเลี้ยงไตลดลงจากภาวะ 
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afferent arteriole vasoconstriction และเปนผลโดยตรงจากยา 

CNI ตอเซลลทอไต โดยมีรายงานการเกิด sub-lethal tubular 

toxicity7-9 จากการพบการสะสมของ p53 รวมกับมีการเพิ่มขึ้นของ 

urinary retinol binding protein concentration และ urinary 

N-acetyl/3-D-glucosaminidase (NAG) ภาวะนี้สามารถแกไข

ได โดยลดขนาดยา CNI

อยางไรก็ตามลักษณะ isometric vacuolization ของทอไต

สามารถพบไดในผูปวยที่มีการทำางานของไตปกติ ในทางตรงกัน

ขามภาวะ CNI nephrotoxicity อาจไมพบลักษณะ isometric 

vacuolization ของทอไตได ซึ่งเรียกวา functional defect นอกจาก

นี้ isometric vacuolization ของทอไตไมเปนลักษณะเฉพาะกับ 

CNI toxic tubulopathy เทานั้น สามารถพบไดในผูปวยที่ไดรับ

สารน้ำาชนิด hyperosmolar  เชน mannitol, glucose, sucrose, 

dextran, hydroxyethylstarch, radiocontrast agents และ 

intravenous immunoglobulin (IVIg) เปนตน10-12

3) Thrombotic microangiopathy (TMA) ภาวะนี้พบได 

นอยมาก มีลักษณะทางคลินิกคลายคลึงกับภาวะ hemolytic-

uremic syndrome (HUS) TMA ไมสัมพันธกับขนาดยา 

(idiosyncrasy) แตอยางไรก็ตามผูปวยที่ไดรับยาขนาดสูงขึ้นจะ

เพิ่มโอกาสการเกิดภาวะนี้ไดสูงตาม สวนใหญพบในสัปดาหแรก

หลังปลูกถายไต กลไกของโรคเชื่อวา เกิดจากการบาดเจ็บของ

เซลล endothelium เปนผลมาจากภาวะไตขาดเลือดจากการที่มี 

afferent arteriole vasoconstriction รวมกับมีการสะสมของ

เกล็ดเลือด และการกระตุนระบบการแข็งตัวของเลือดจากการใชยา 

CNI13 ลักษณะพยาธิวิทยาไตของ TMA แสดงดังรูปที่ 2 ในทาง

ปฎิบัติวินิจฉัยแยกโรคจาก acute antibody-mediated rejection 

ไดยาก อยางไรก็ตามหากพบ proximal tubular vacuolization 

และ obliterative arteriopathy ชวยใหนึกถึง TMA จาก CNI 

nephrotoxicity หลักการรักษาคือ การหยุดยา CNI และทำา plasma 

exchange พบวา รอยละ 80 ของผูปวยมีการฟนของไตกลับคืน

มาได14  นอกจากนี้ มีรายงานการกลับเปนซ้ำาภายหลังจากการใชยา 

cyclosporine อีกครั้ง หรือแมแตเปลี่ยนเปน tacrolimus ก็สามารถ 

เกิดเปนซ้ำาได ดังนั้นควรระวังการใชยากลุมนี้อีกครั้ง ในผูปวย

วินิจฉัยภาวะ TMA จาก CNI15

ภาวะเปนพิษของยา CNI ดังกลาวขางตน ไมมีลักษณะพยาธิ

สภาพทางไตแบบจำาเพาะ จำาเปนตองวินิจฉัยแยกโรคที่ทำาใหเกิดพยาธิ

สภาพทางไตคลายกัน โดยสามารถสรุปไดดังตารางที่ 1

Chronic CNI nephrotoxicity เปนสาเหตุสำาคัญที่ทำาใหไตสูญ

เสียหนาที่ลงอยางๆ ชา (late allograft dysfunction) ในผูปวย

หลังการปลูกถายไต เนื่องจากยังไมทราบกลไกการเกิด chronic 

รูปที่ 1  แสดงการยอม trichrome, 200x ของชิ้นเนื้อไต พบ

ลักษณะ isometric vacuolization ของ proximal straight 

tubules (arrows)  (ดัดแปลงมาจาก Nature Clinical Practice Nephrology 

2006;2:398-404)

รูปที่ 2  แสดงการยอม Hematoxylin–eosin; 400x ของชิ้น

เนื้อไต พบ hyaline thrombi ภายใน glomerular capillary 

loop ในภาวะ CNI induced HUS  (ดัดแปลงมาจาก Nature Clinical 

Practice Nephrology 2006;2:398-404)
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ตารางที่ 1 สรุปพยาธิสภาพทางไตจาก CNI nephrotoxicity

Lesions associated with calcineurin inhibitor use Differential diagnosis in post-transplantation biopsies

Acute CNI nephrotoxicity

Acute arteriolopathy = renal dysfunction without 

histological alterations

Other causes of altered renal hemodynamics (e.g. drugs interfering 

with renal vascular resistance and prerenal azotemia)

Tubular vacuolization (isometric) Osmotic nephrosis due to other agents like mannitol, inulin, 

glucose, sucrose, dextran, hydroxyethylstarch, urea and 

radiocontrast agents and also secondary to intravenous 

immunoglobulins; other causes of tubular ischemia

Thrombotic microangiopathy (TMA) Recurrent disease (primary HUS/TTP) and other risk factors for 

TMA like ischemia-reperfusion endothelial injury, renal infections, 

vascular rejection, anticardiolipin antibodies, malignancies and 

various other drugs (e.g., mTOR inhibitors, antiviral agents)

Chronic CNI nephrotoxicity

Interstitial fibrosis and tubular atrophy (typically striped) Pre-existing donor injury, aging, ischemia-reperfusion injury, 

tubulo-interstitial rejection, infection (e.g., UTI, polyomavirus, CMV), 

chronic ischemia (e.g., renal artery stenosis, size discrepancy in 

pediatric transplantation), chronic postrenal obstruction, diabetes 

mellitus

Medial arteriolar hyalinosis Pre-existing donor injury, aging, diabetes mellitus, hypertension (in 

these cases more subendothelial deposition)

Glomerular capsular fibrosis Glomerular ischemia (e.g., renal artery stenosis, chronic arteriolar 

vasoconstriction, or arteriolar hyalinosis) and other causes of 

atubular glomeruli (i.e., causes of tubular atrophy)

Global glomerulosclerosis Pre-existing donor injury, aging, chronic glomerular ischemia 

(e.g., renal artery stenosis, arteriolar vasoconstriction, or 

hyalinosis), recurrent primary disease, de novo glomerular disease, 

hypertension secondary to tubular atrophy in a late stage

Focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) Recurrent primary disease; donor–recipient size discrepancy 

with hyperfiltration injury; FSGS secondary to other causes of 

glomerulosclerosis

Juxtaglomerular apparatus hyperplasia Not well established, but likely other causes of hyperreninemia 

(e.g., transplant renal artery stenosis)

Tubular microcalcifications Pre-existing donor injury, ischemic tubular injury and acute tubular 

necrosis, bone and mineral metabolism imbalance, proteinuria

HUS = hemolytic uremic syndrome;  TTP = thrombotic thrombocytopenic purpura;  TMA = thrombotic microangiopathy;  

CNI = calcineurin inhibitor;  UTI = urinary tract infection;  CMV = cytomegalovirus;  FSGS = focal segmental 

glomerulosclerosis.  ดัดแปลงมาจาก Clin J Am Soc Nephrol 2009;4:481–508
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CNI nephrotoxicity ที่แนชัด โดยเชื่อวาผาน 2 กลไกหลัก16 คือ  

1) Immunologic pathways มีการศึกษาพบวา chronic 

CNI nephrotoxicity มีการสราง toll-like receptors (TLRs) 

ligand เชน heat shock protein (HSP) 70 ซึ่งทำาหนาที่กระตุน 

TLRs ในขบวนการ innate immune response นอกจากนี้พบการ

เพิ่มจำานวนโปรตีน MHC class II ซึ่งมีความสำาคัญในขบวนการ

เกิด adaptive immune response นำาไปสูการกระตุน nuclear 

factor-kappa B (NF-κB), activating protein-1 (AP-1) และ 

inflammatory cells ตางๆ สุดทายเกิดพยาธิสภาพทางไตตามมา

2) Non-immunologic pathways สามารถแบงออกไดเปน

1. Hemodynamic pathways  เชื่อวาเกิดจาก afferent 

arteriole vasoconstriction ทำาใหไตอยูในภาวะขาดเลือด (low-

grade ischemia) มีการเพิ่มขึ้นของ reactive oxygen species 

(ROS) และ lipid peroxidation นำาไปสูขบวนการอักเสบ และ

การตายของเซลล

2. Non-hemodynamic pathways ยา CNI ทำาใหเกิด 

endothelial dysfunction ในสัตวทดลอง แลวทำาใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงของสารตางๆ มากมาย เชน การลดลงของ nitric- 

oxide การกระตุนระบบ renin angiotensin aldosterone system 

(RAS) ภายในไต (intrarenal RAS), aldosterone, TGF-β1, NF-

κB และ AP-1 รวมถึงการเพิ่มขึ้นของ osteopontin ซึ่งเปน pro-

inflammatory cytokine ทำาหนาที่เปน chemotactic สำาหรับเซลล 

macrophages และ monocytes นำาไปสูขบวนการอักเสบและการ

ตายของเซลลตามมา จากรายงานการศึกษากอนหนานี้17-19 ยังพบวา 

ยา cyclosporine ทำาใหมี prolonged endoplasmic reticulum 

stress สามารถทำาใหเกิดการตายของเซลลในขบวนการที่เรียกวา 

autophagy และทำาใหมีการลดลงของ  molecular chaperones 

ซึ่งมีหนาที่ชวย folding โปรตีนที่ผิดปกติใหกลับมามีโครงสรางที่

ปกติ การลดลงของ chaperones นี้ทำาใหเซลลไมสามารถทำางาน

ไดอีกตอไป และตอมาเกิดการตายของเซลลตามมา20

ลักษณะพยาธิสภาพไตใน chronic CNI nephrotoxicity พบ

ไดดังนี้

1) Vascular effects (arteriolar hyalinosis) จัดวาเปน

ลักษณะสำาคัญของ chronic CNI nephrotoxicity โดยมีลักษณะเปน 

hyaline สะสมที่ชั้นกลามเนื้อ (media) ของ afferent arterioles 

แสดงดังรูปที่ 3 และเมื่อมีการสะสมมากขึ้นทำาใหหลอดเลือดตีบ

แคบลง สงผลใหเลือดไปเลี้ยงไตลดลง ซึ่งเปนพยาธิสภาพทางไตที่

พบแบบถาวร อยางไรก็ตามมีรายงานสนับสนุนวา เมื่อลดขนาดยา

หรือหยุดยาสามารถลดความรุนแรงของพยาธิสภาพภายในหลอด

เลือดได21,22

ในสัตวทดลองพบวา arteriolar hyalinosis จาก CNI เริ่มจาก

การเปลี่ยนแปลงรูปราง (transformation) ของเซลลกลามเนื้อเรียบ

ที่บริเวณ afferent arterioles ตามดวยการเกิด vacuolization 

ของเซลลกลามเนื้อเรียบ และการสะสมของ hyaline ที่ผนัง

หลอดเลือด กลไกระดับโมเลกุลยังไมทราบแนชัด แตเชื่อวานาจะ 

สัมพันธกับการทำางานของ calcineurin-NFAT ในเซลลกลามเนื้อ

เรียบของหลอดเลือด23

2) Tubulo-interstitial effects (tubular atrophy และ 

interstitial fibrosis) มีความสัมพันธกับภาวะ arteriolopathy 

โดยเปนผลสืบเนื่องจากการที่มีการตีบแคบของหลอดเลือดเปน 

ระยะเวลานาน ทำาใหเกิดลักษณะ striped interstitial fibrosis 

และ tubular atrophy ตามแนวการเรียงตัวของหลอดเลือด และ

สัมพันธกับภาวะ glomerular sclerosis

3) Glomerular effects ผลของยา CNI ตอพยาธิสภาพของ 

glomeruli โดยจะพบการหนาตัวผังผืดของ Bowman’s capsule 

และการเกิด focal segmental หรือ global glomerular sclerosis 

เปนความผิดปกติที่พบไดบอยที่สุดจากการใชยา CNI เปนระยะเวลา

นาน ลักษณะพยาธิวิทยาทางไตดังกลาวพบคลายกับโรคไตที่เกิด

รูปที่ 3  แสดงการยอม PAS; 400x ของชิ้นเนื้อไต พบ Beaded 
medial hyalinosis in afferent arterioles ในภาวะ chronic 
CNI nephrotoxicity  (ดัดแปลงมาจาก Nature Clinical Practice 
Nephrology 2006;2:398-404)
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จากเบาหวาน และสัมพันธกับการเกิด  arteriolar hyalinosis24, 25 

โดยสรุปกลไกการเกิด CNI nephrotoxicity แสดงไดดังรูปที่ 4

ความผิดปกติของสมดุลกรดดาง และเกลือแรในรางกาย

นอกจาก CNI จะมีผลตอโครงสรางและหนาที่ไตแลว ยังมี

ผลตอเปลี่ยนแปลงการทำางานของทอไต และความผิดปกติของ

สมดุลเกลือแร และกรดดางภายในรางกายไดเชนเดียวกัน

1) Polyuria จากผลของยา CNI เปนไดทั้ง water diuresis 

และ solute dieresis

กลไกการเกิด solute dieresis เชื่อวาเปนผลจากยา CNI 

ทำาใหมีการลดลงของ Na-K-2Cl cotransporter2 (NKCC2) บริเวณ 

apical membrane ของ thick ascending limb of henle 

loop (TAL)26 สงผลใหมีภาวะ polyuria, nephrocalcinosis, 

magnesium wasting, hyperreninemic hyperaldosteronism 

คลายฤทธิ์ของ furosemide นอกจากนี้ยังมีรายงานวา ยา CNI มี

ฤทธิ์ยับยั้ง COX-2 ที่ไต ทำาใหเสริมฤทธิ์ของ natriuretic effects27

กลไกการเกิด water dieresis การศึกษาในสัตวทดลอง พบวา

การใชยา cyclosporine เปนระยะเวลานาน จะทำาใหมีการลดลง

ของ aquaqurin (AQP)1-4 และ urea transporter (UT-A2, 

UT-A3 and UT-B) ทำาใหความสามารถในการ concentrating 

ability เสียไป และเกิดภาวะ polyuria ตามมา28

2) ภาวะเลือดเปนกรด (metabolic acidosis) มีรายงาน

ตรวจเลือดพบ normal anion gap metabolic acidosis โดย

ผูปวยสวนใหญไมมีอาการ และอาการแสดงใดๆ พบไดถึงรอยละ 

13-17 เปนไดทั้ง proximal renal tubular acidosis (RTA) และ 

distal RTA แตสวนใหญเปนชนิด distal RTA (RTA type 4)29

กลไกการเกิด type 4 RTAในภาวะปกติ ทอไตสวน collecting 

duct จะปรับตัวตอภาวะความเปนกรดหรือดางของรางกาย โดย

การขับกรดหรือดางสวนเกินผานทางเซลล 2 ชนิด คือ 1) เซลล 

alpha-intercalated และ 2) เซลล beta-intercalated เซลลทั้ง

สองชนิดนี้ทำางานประสานกันและกลับไปกลับมา (interconversion) 

เพื่อรักษาสมดุลกรดดางในรางกาย โดยอาศัยการทำางานของโปรตีน 

ที่อยูนอกเซลลชื่อวา hensin ในภาวะที่รางกายเปนกรดจะเกิดขบวนการ 

polymerization ของโปรตีนชนิดนี้ ทำาใหเซลล alpha-intercalated 

รูปที่ 4  กลไกการเกิด CNI nephrotoxicity
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Tubular cell 
apoptosis
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(CNI, calcineurin inhibitor; TMA, thrombotic microangiopathy; FSGS, focal segmental glomerulosclerosis)
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ตอบสนองตอการขับกรดมากขึ้น ทั้งนี้พบวายา cyclosporine และ 

tacrolimus จะขัดขวางขบวนการ polymerization ของโปรตีน

ชนิดนี้30 ทำาใหไตไมสามารถขับกรดหรือแอมโมเนียมทางปสสาวะ

ได นอกจากนี้พบวา ยา CNI ยังทำาใหเซลลทอไตดื้อตอฮอรโมน 

aldosterone (down-regulation ของ mineralocorticoid 

receptor)31 สงผลลัพธใหเกิดภาวะ hyperchloremic metabolic 

acidosis และภาวะโปแตสเซียมในเลือดสูงตามมา สามารถรักษา

ภาวะนี้ไดโดยการใหดางทดแทนหรือยา fludrocortisones

3) ภาวะโปแตสเซียมในเลือดสูง จากรายงานที่ผานมาพบ

ไดถึงรอยละ 5-40 และอาจทำาใหเกิดอาการรุนแรงไดเมื่อผูปวย

ไดรับยา angiotensin coverting enzyme inhibitor (ACEI)/

angiotensin receptor blocker (ARB) รวมดวย เชื่อวายา CNI 

ทำาใหทอไตมีการตอบสนองตอฮอรโมน aldosterone ลดลงผานการ

ยับยั้ง Na-K-ATPase ที่ collecting ducts32 รวมกับมีการลด

ลงของ mineralocorticoid receptors ทำาใหเกิดภาวะดื้อตอการ 

ออกฤทธิ์ของ aldosterone (aldosterone resistance) นอกจาก

นี้ จากการศึกษาในหองทดลองยังพบวา CNI ยับยั้ง luminal 

potassium channel33 และเพิ่มการดูดกลับ chloride บริเวณ 

luminal membrane ทั้งนี้เชื่อวาอาจเกี่ยวของกับ WNK kinases34 

ใหการรักษาภาวะนี้เชนเดียวกับการรักษาภาวะโปแตสเซียมสูงจาก

สาเหตุอื่น

4) ภาวะฟอสเฟตในเลือดต่ำา ยา CNI ออกฤทธิ์ยับยั้ง type 

IIa sodium phosphate cotransporter ที่ proximal tubule35 

ทำาใหลดการดูดกลับของฟอสเฟตที่ทอไต สวนใหญเกิดภายใน 6 

เดือนแรกหลังการปลูกถายไต และผูปวยสวนใหญจะไมมีอาการ

จากระดับฟอสเฟตในเลือดต่ำา

5) ภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำา CNI ทำาใหมีการลดลงของ 

paracellin-1 ที่ TAL36 และยังมีรายงานวา ยาอาจทำาใหเกิดการลด

ลงของ transient receptor membrane potential (TRMP6) ที่ 

distal convoluted tubule (DCT) รวมดวย37 สงผลใหเกิดการ

สูญเสียแมกนีเซียมทางปสสาวะ และตอมาเกิดภาวะแมกนีเซียม

ในเลือดต่ำา

6) ภาวะแคลเซียมในปสสาวะสูง การใชยา CNI ทำาใหเกิดภาวะ 

high bone-turnover osteopenia และภาวะแคลเซียมในปสสาวะ 

สูง จากการศึกษาในสัตวทดลองพบวา ยา CNI ทำาใหมีการลดลง

ของ TRPV5 ที่ DCT และอาจทำาใหมีการลดลงของ calbindin-

D28K protein38 ซึ่งเปน calcium-binding protein ในไซโต- 

พลาสมของ DCT ทำาใหมีการดูดกลับแคลเซียมที่ DCT ลดลง

7) ภาวะยูริกในเลือดสูง เชื่อวายา CNI ทำาใหมีการลดลงของ

การขจัดของยูริกทางไต ทำาใหเกิดภาวะยูริกในเลือดสูง39

โดยสรุป CNI สามารถทำาใหเกิดพิษตอไตไดโดยมีผลเสียตอ

ไตทั้งทางดานหนาที่ และโครงสราง โดยไมทราบกลไกที่แนชัด เชื่อ

วาสัมพันธกับภาวะ endothelial dysfunction และการหดตัว

ของหลอดเลือดนำาไปสูการเสื่อมหนาที่ของไตในที่สุด ผลเสียดัง

กลาวสามารถเกิดไดทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยผลระยะสั้น

สัมพันธกับปริมาณยาหรือระดับยาในเลือดที่สูง การรักษาสวน

ใหญตอบสนองตอการลดลงของปริมาณยา ตรงกันขามการใชยา 

CNI เปนระยะเวลานาน สามารถทำาใหเกิดผลเสียตอไตในระยะ

ยาว ไมขึ้นกับระดับยาในเลือด และมีความแตกตางในแตละบุคคล 

กลาวคือ สามารถเกิดภาวะนี้ได แมวาระดับยาอยูในเกณฑที่เหมาะ

สมก็ตาม สวนใหญการรักษาไมตอบสนองตอการลดขนาดยา
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