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บทนำ�

ในการจัดสรรไตปลูกถายจากผูบริจาคที่เสียชีวิต ปจจัยหนึ่ง

ที่มีความสำาคัญตอการพิจารณาจัดสรรไต คือการเขากันไดของ

แอนติเจน human leukocyte antigen (HLA) ระหวางผูปวย

และผูบริจาคไต (HLA matching) บทความนี้จะกลาวถึง ความ

สำาคัญของ HLA matching ตออัตราการอยูรอดของไตปลูกถาย 

(allograft survival) ตอการไดรับการกระตุนจากแอนติเจนของ

บุคคลอื่น (allo-sensitization) และตอการสรางแอนติบอดี 

จำาเพาะตอแอนติเจนของผูบริจาคซ่ึงเกิดขึ้นใหมหลังปลูกถายไต 

(de novo donor-specific antibody; dnDSA) ความสำาคัญของ

แอนติเจน HLA-C matching (ซึ่งในปจจุบันยังไมไดนำามาใชใน

การพิจารณาการจัดสรรไต) ตอการอยูรอดของไตปลูกถาย และ

ระดับความละเอียดของแอนติเจน HLA เพื่อใชในการพิจารณา 

HLA matching

HLA matching ตอผลก�รปลูกถ�ยไต

ความสำาคัญของ HLA matching ตออัตราการอยูรอดของ

ไตปลูกถายนั้นไดมีการศึกษามานานแลว1 แตเนื่องจากตอมาไดมี

การพัฒนายากดภูมิคุมกันและการบริหารจัดการผูปวยไดดีขึ้น จึง

ไดเกิดคำาถามวา HLA matching ระหวางผูรับและผูบริจาคไตยังมี

ความสำาคัญอยูหรือไมในปจจุบัน จากการศึกษาโดย Collaborative 

Transplant Study (CTS)2 ซึ่งศึกษาในผูปวยที่ไดรับการปลูกไตจาก

ผูบริจาคที่เสียชีวิตจำานวน 135,970 ราย และไดแบงกลุมผูปวยเปน 

2 กลุมคือ กลุมผูปวยซึ่งปลูกถายไตในชวงป ค.ศ. 1985-1994 

และกลุมผูปวยซึ่งปลูกถายไตในชวงป ค.ศ. 1995-2004 พบวา 

จำานวนของแอนติเจน HLA ที่แตกตางระหวางผูปวยและผูบริจาค

ไต (HLA mismatch) ที่เพิ่มขึ้น สงผลใหอัตราการอยูรอดของไต

ปลูกถายลดลงอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.001)   ในผูปวย

ทั้งสองกลุม แสดงใหเห็นวา HLA matching ยังคงเปนปจจัย

สำาคัญปจจัยหนึ่งที่มีผลตอผลลัพธการปลูกถายไต และสนับสนุนวา

การพิจารณาการจัดสรรไต ควรตองคำานึงถึง HLA matching 

ระหวางผูปวยและผูบริจาคไตดวย
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HLA matching ตอก�รไดรับก�รกระตุนจ�กแอนติเจนของ 

บุคคลอื่น และก�รสร�ง dnDSA

ความแตกตางของแอนติเจน HLA ระหวางผูปวยและผูบริจาค

ไต นอกจากจะมีผลทำาใหอัตราการอยูรอดของไตปลูกถายลดลงแลว 

ผลกระทบที่สำาคัญอีกหนึ่งอยางคือ ผูปวยจะไดรับการกระตุนจาก

แอนติเจนของบุคคลอื่นมากขึ้น3 ซึ่งจะสงผลเมื่อผูปวยจำาเปนตอง

เขาคิวรอรับไตปลูกถายอีกครั้ง ผูปวยจะมีคา panel reactive 

antibody (PRA) เพิ่มขึ้น4 ซึ่งคา PRA ที่สูงขึ้นเปนปจจัยเสี่ยง

สำาคัญตอการเกิด acute rejection และการสูญเสียไต (graft 

loss) ในการปลูกถายไตครั้งถัดไป และที่สำาคัญคือผูปวยที่ไดรับ

การกระตุนจากแอนติเจนของบุคคลอื่นหลังจากการไดรับไตปลูก

ถายครั้งแรกที่มีแอนติเจน HLA ซึ่งแตกตาง จะมีระยะเวลารอคอย

ไตปลูกถายนานขึ้น และมีโอกาสที่จะไดรับการปลูกถายไตนอยลง

เมื่อเขาคิวรอรับไตครั้งใหม5

จากการศึกษาผูปวยปลูกถายไตซ่ึงไมมีแอนติบอดีจำาเพาะ

ตอผูบริจาค (donor-specific antibody; DSA) กอนปลูกถาย

ไตพบวา 15% ของผูปวย ตรวจพบ dnDSA ภายใน 4.5 ปหลังการ

ปลูกถายไต และพบวาความแตกตางของ HLA-DRB1 ระหวางผูปวย

และผูบริจาคเปนหนึ่งในปจจัยเสี่ยงสำาคัญตอการเกิด dnDSA6 

จากอีกการศึกษาหนึ่งโดย Everly และคณะ7 ก็ยืนยันในลักษณะ 

เดียวกันวา ในผูปวยซึ่งไมมี DSA กอนปลูกถายไตและมี dnDSA 

เกิดขึ้นภายหลังปลูกถายไต นอกจากปจจัยในดานการไดรับไตจาก

ผูบริจาคที่เสียชีวิต และการมีอายุนอยขณะไดรับการปลูกถายไต

แลว   ความแตกตางของ HLA-DQ ระหวางผูปวยและผูบริจาค

ก็เปนหนึ่งในปจจัยเสี่ยงสำาคัญตอการเกิด dnDSA

HLA-C matching ตออัตร�ก�รอยูรอดของไตปลูกถ�ย

ในการจัดสรรไตของผูบริจาคที่เสียชีวิตโดยทั่วไปนั้น แอนติเจน 

HLA ที่นำามาใชพิจารณาเพื่อใหคะแนนของ HLA matching ไดแก 

แอนติเจน HLA-A, HLA-B และ HLA-DR ในขณะที่แอนติเจน 

HLA-C นั้นโดยปกติไมคำานึงถึง แตเนื่องจากมีรายงานผูปวยที่มี

แอนติบอดีตอแอนติเจน HLA-C ของผูบริจาคและเกิด rejection 
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หลังการปลูกถายไต8-9 จึงนำามาสูคำาถามวา HLA-C matching 

ระหวางผูปวยและผูบริจาคมีผลตอผลลัพธของการปลูกถายอวัยวะ

หรือไม เมื่อไมนานมานี้ไดมีการศึกษาถึงผล HLA-C matching 

ตออัตราการอยูรอดของไตปลูกถายโดย Collaborative Transplant 

Study (CTS)10 ผลการศึกษาพบวา ในกลุมผูปวยที่มีคา PRA > 

10%  HLA-C mismatch ระหวางผูปวยและผูบริจาคนั้นมีความ

สัมพันธกับอัตราการอยูรอดของไตปลูกถายที่ลดลงอยางมีนัยสำาคัญ

ทางสถิติ (p < 0.001) แตในกลุมผูปวยที่มีคา PRA นอยกวาหรือ

เทากับ 10% นั้น HLA-C mismatch ระหวางผูปวยและผูบริจาค

ไมมีความสัมพันธตออัตราการอยูรอดของไตปลูกถาย (p = 0.75) 

ผลที่นาสนใจอีกอยางหนึ่งของการศึกษานี้คือ เมื่อวิเคราะหในระดับ 

epitope ของ HLA-C พบวาความแตกตางของ HLA-C epitope 

ระหวางผูปวยและผูบริจาคบาง epitope มีผลกระทบตออัตรา 

การอยูรอดของไตปลูกถายมากกวาบาง epitope

HLA matching ในระดับอัลลีล (allele) ตอก�รอยูรอดของไต

ปลูกถ�ย

คำาถามสำาคัญที่ควรคำานึงในการพิจารณา HLA matching 

เมื่อทำาการจัดสรรไต คือ การตรวจเนื้อเยื่อควรทำาในระดับความ

ละเอียดต่ำา (low resolution) หรือระดับความละเอียดสูง (high 

resolution) ในปจจุบันนี้การจัดสรรไตโดยสภากาชาดไทยใน

ประเทศไทย และการจัดสรรไตโดย Eurotransplant ในบาง

ประเทศของทวีปยุโรป  พิจารณาโดยดูความแตกตางที่ตำาแหนง 

HLA-A, HLA-B และ HLA-DR ในระดับความละเอียดต่ำา ซึ่ง

อยูบนสมมุติฐานวา ความแตกตางในระดับอัลลีลระหวางผูปวยและ

ผูบริจาคไมสงผลใหเกิดอาการแสดงการตานทานไตปลูกถายทาง

คลินิกในผูปวยที่ไดรับยากดภูมิคุมกัน แตอยางไรก็ดี ในป ค.ศ. 

2013 Heinold และคณะ11 ไดรายงานวา ความแตกตางในระดับ

อัลลีลของตำาแหนง HLA-DRB1 สงผลตออัตราการอยูรอดของ

ไตปลูกถาย โดยคณะผูวิจัยไดศึกษาผูปวยปลูกถายไตจำานวน 

996 ราย และพบวาในกลุมผูปวยซึ่งมีประวัติไดรับการปลูกถาย

ไตมากอน (retransplant patient) มีความแตกตางในระดับอัลลีล 

ของ HLA-DRB1*04 สงผลตอการลดลงของอัตราการอยูรอด

ของไตปลูกถายอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (hazard ratio 3.98, 

p = 0.014) แตความแตกตางในระดับอัลลีลของ HLA-DRB1*04 

ไมมีความสัมพันธตออัตราการอยูรอดของไตปลูกถายในกลุมผูปวย

ที่ไดรับการปลูกถายไตเปนครั้งแรก

HLA epitope matching 

ปจจุบันไดมีการเสนอแนวคิดใหมสำาหรับการพิจารณา HLA 

matching โดยพิจารณาความเหมือนและความตางกันของ HLA 

epitope ระหวางผูปวยและผูบริจาค (HLA epitope matching)12 

โปรแกรมคอมพิวเตอรที่นิยมใชสำาหรับวิเคราะห HLA epitope 

matching มีชื่อเรียกวา HLAMatchmaker ซึ่งสามารถบงชี้ถึงการ

ตรงกันของ HLA ในระดับโครงสราง โดยการเปรียบเทียบความ

แตกตางของลำาดับกรดอะมิโนที่มีความหลากหลาย (polymorphic 

amino acid sequences) ซึ่งอยูบริเวณผิวของโมเลกุล HLA 

ในโครงสรางสามมิติและเปนตำาแหนงที่แอนติบอดีสามารถจับได 

หยอมของตำาแหนงของกรดอะมิโนที่มีความหลากหลายนี้เรียก

วา eplet12  จากขอมูลการศึกษา eplet ของอัลลีล HLA ตางๆ 

บงวา บาง eplet มีความจำาเพาะตออัลลีล HLA บางอัลลีล ใน

ขณะที่บาง eplet ไมไดจำาเพาะตออัลลีล HLA ใดอัลลีลหนึ่ง แต 

eplet นั้นๆ มีอยูบนหลากหลายอัลลีล 

หลักการพื้นฐานสำาหรับการพิจารณา HLA epitope matching 

คือ ระบบภูมิคุมกันของรางกายสามารถรูจักและสรางแอนติบอดี

ตอ HLA epitope ที่ไมใชของตนเอง ในขณะเดียวกันระบบ

ภูมิคุมกันจะไมสนใจ HLA epitope ของตนเอง เมื่อผูบริจาคมี 

HLA epitope ที่แตกตางไปจาก HLA epitope ของผูรับบริจาค 

ซึ่งหมายความวาเกิด HLA mismatch อวัยวะที่ปลูกถายจะสามารถ

กระตุนใหผูรับบริจาคเกิดการสรางแอนติบอดีตอ epitope ที่แตก

ตางนั้นได  แตหากวาผูบริจาคแมจะมีแอนติเจน HLA ที่ไมตรงกับ

ผูปวย แตเมื่อพิจารณา HLA epitope หรือ eplet แลว epitope 

ของแอนติเจน HLA ของผูบริจาคเปน epitope ที่ใชรวมกันกับ

แอนติเจน HLA ของผูปวย เมื่อทำาการปลูกถายไต ผูปวยจะไมเกิด

การสราง HLA antibody ตอแอนติเจนที่ไมตรงกัน

จากการศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง HLA class II epitope 

matching และการสราง class II dnDSA ในผูปวยปลูกถายไต 

พบวา จำานวนของ epitope mismatch ที่ตำาแหนง HLA-DR และ 

HLA-DQ ระหวางผูปวยและผูบริจาคไต เปนตัวทำานายการเกิด HLA-

DR และ HLA-DQ dnDSA ไดดีกวาจำานวนของ HLA antigen 

mismatch ไมวาจะเปนการตรวจ HLA typing ในระดับความ

ละเอียดต่ำาและความละเอียดสูง13  ซึ่งแสดงใหเห็นวา HLA epitope 

matching กอนการปลูกถายไตนาจะเปนประโยชนตอการลดความ

เสี่ยงของการสราง dnDSA นอกจากนี้คณะผูศึกษาไดพบวา HLA 

epitope บาง epitope มีความสามารถในการชักนำาใหเกิดการสราง

แอนติบอดี (immunogenicity) มากกวา HLA epitope อื่นๆ ซึ่ง

บงวานอกจากจำานวนของ epitope ที่ไมตรงกันแลว ลักษณะทาง

เคมีกายภาพของกรดอะมิโนที่ถูกทดแทนใน epitope มีสวนสำาคัญ

ตอการเพิ่มความสามารถในการชักนำาใหเกิดการสรางแอนติบอดี
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สรุป

ขอมูลการศึกษาในปจจุบันบงบอกวา การจัดสรรไตโดยคำานึง

ถึง HLA matching ระหวางผูปวยและผูบริจาค เปนแนวทาง

ที่มีผลใหอัตราการอยูรอดของไตปลูกถายดีขึ้น แนวทางใหมของ

การพิจารณา HLA matching ไมวาจะเปน allele matching 

หรือ epitope matching เพื่อใหเกิดการพิจารณาที่ถูกตองมาก

ยิ่งขึ้นจะชวยลดความเสี่ยงตอการกระตุนการสรางแอนติบอดีตอ 

บุคคลอื่น และอาจจะเปนประโยชนสำาหรับการใชพิจารณาจัดสรร

ไตในอนาคต โดยเฉพาะในผูปวยที่มีระดับ PRA สูง
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