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Dengue and malaria infection are two common vector borne diseases which
annually affect million of people in many countries. Both of diseases show variety of
clinical presentation from mild to severe signs and symptoms of Dengue fever (DF) to
Dengue hemorrhagic fever (DHF) in Dengue infection, and low and high parasitemia in
malaria infection. This study intends to find biomarker(s) for early detection through the
immune response of Th1 and Th2 cytokine expressions between Dengue virus type 2
(DENV-2) infection and Plasmodium falciparum (P.falciparum) malaria infection
composed of mild and severe form comparing to normal human sera (NHS). A high
through-put of the magnetic bead-based Bio-Plex assay which applied to detect the
expression of Th1 and Th2 cytokines by using small volume sera samples which run in
only once. Results showed the significant difference higher of Th1 and Th2 cytokine
expressions: interleukin (IL)-2, IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, Granulocyte-macrophage colonystimulating factor (GM-CSF), interferon (IFN)-γ, and tumor necrosis factor (TNF)-α, in
DENV-2 and P.falciparum malaria infection than NHS at p-value < 0.05. For DENV-2
infection showed a slightly expression of Th1 and Th2 cytokines were higher in DHF
than DF, except IL-13. For P.falciparum malaria infection, high parasitemia was
significant difference higher expressions of IL-4, IL-10, GM-CSF, and TNF-α at p-value
< 0.05. Both DENV-2 and P.falciparum malaria infection remarkable presented IL-10
expression, highest among other cytokines expression and higher in severe form.
Therefore, it is worth noting that IL-10 plays an important role in severity of infection
and pathogenesis.
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เชื้อไวรัสเดงกีและเชื้อมาลาเรีย จัดเปนสองกลุมโรคที่อยูในกลุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่พบไดบอย
และยังเปนกลุมโรคที่สงผลกระทบตอประชากรหลายลานคนในหลายๆประเทศ ทั้งนี้พบวา โรคทั้งสองจะมี
การแสดงออกทางคลินิคที่มีความรุนแรงตั้งแตรุนแรงนอยจนถึงรุนแรงมาก กลาวคือในกลุมติดเชื้อไวรัสเดงกี
จะสามารถแสดงออกถึงความรุนแรงไดตั้งแต Dengue fever (DF) จนถึง Dengue hemorrhagic fever (DHF)
และสําหรับเชื้อมาลาเรียนั้น ความรุนแรงของโรคจะขึ้นกับปริมาณเชื้อในกระแสเลือด(parasitemia) โดย
สามารถแสดงออกไดตั้งแต low parasitemia จนถึงระดับ high parasitemia
สําหรับการศึกษานี้มุงเนนที่จะหาตัวแทนของการแสดงออกของbiomarkers ที่แสดงออกในระยะ
เริ่มตนของโรค และมีความเปนไปไดที่จะใชในการวิเคราะหความรุนแรงของโรค เพื่อนําไปสูการรักษาและการ
เฝาระวังโรคในผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยbiomarkersที่ดําเนินการศึกษาวิจัยจะเปนกลุม cytokines ที่
แสดงออกมาจาก T-helper cells(Th)1 และ Th2 เปรียบเทียบในกลุมผูติดเชื้อไวรัสเดงกีที่มีความรุนแรง
แตกตางกัน กับกลุมผูติดเชื้อมาลาเรียที่มีปริมาณ parasitemia ที่แตกตางกัน โดยกลุมควบคุมจะใชกลุมคน
ปกติ (normal human sera (NHS)) สําหรับการตรวจวัดระดับ cytokines จะใชวิธีการของ magnetic beadbased Bio-Plex assay ซึ่งเปนวิธีการที่สามารถตรวจการแสดงออกของ cytokines ไดครั้งละหลายชนิดโดย
อาศัยปริมาณซีรัมเพียงเล็กนอย (20 ไมโครลิตร)
การศึกษานี้ศึกษาการแสดงออกของ8 cytokines ประกอบดวย interleukin (IL)-2, IL-4, IL-5, IL-10,
IL-13, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF), interferon (IFN)-γ, and tumor
necrosis factor (TNF)-α พบวากลุมผูปวยติดเชื้อไวรัสเดงกี ซีโรทัยป 2 และผูติดเชื้อมาลาเรียชนิด
P.falciparum มีการแสดงออกของ cytokines ทั้ง 8 ในปริมาณที่สูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ ( pvalue < 0.05) โดยผูที่ติดเชื้อไวรัสเดงกีชนิด DHF จะมีการแสดงออกของ cytokines สูงกวากลุม DF ทั้ง 7
cytokines ยกเวน IL-13 สําหรับกลุมผูติดเชื้อมาลาเรียชนิด P.falciparum จะพบวากลุม high parasitemia
จะมีการแสดงออกของ IL-4, IL-10, GM-CSF, and TNF-α ที่สูงกวากลุม low parasitemia อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ( p-value < 0.05) เมื่อเปรียบเทียบระหวากลุมผูติดเชื้อไวรัสเดงกีกับผูติดเชื้อมาลาเรียทั้งสองกลุม
ความรุนแรง จะพบวามีการแสดงออกของ IL-10 สูงอยางชัดเจนในกลุมของ severe form (DHF และ High
parasitemia) ดังนั้นจะเห็นไดวา IL-10 นั้นมีความสําคัญในการนําไปศึกษาตอเพื่อพัฒนาเครื่องมือตรวจวัด
biomarkers เพื่อตรวจพยากรณความรุนแรงของโรคและนําไปสูการศึกษาในแนวลึกเกี่ยวกับพยาธิกําเนิดของ
โรคตอไป
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