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นิพนธตนฉบับ

ความสำาคัญของการทดสอบความเขากันไดดวยวิธีโฟลไซโตเมทรีซ้ำากอนผาตัด
ปลูกถายไตจากผูบริจาคที่มีชีวิต ณ โรงพยาบาลศิริราช

ปาริชาติ  เพิ่มพิกุล   กฤษดา  โคกตาทอง   ยุบลรัตน  ธนเขตไพศาล   วิชิตชัย  บิณฑาประสิทธิ์

สุทธิศักดิ์  แจมใส   โกมล  หลวงตระกูล และ ศศิจิต  เวชแพศย
ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

บทคัดยอ  Flow cytometry lymphocyte crossmatch (FCXM) เปนวิธีที่มีความไวสูงสุดวิธีหนึ่งในการตรวจ donor specific 

antibody (DSA) หองปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อระดับซีโรโลยี โรงพยาบาลศิริราชไดนำา FCXM มาตรวจความเขากันไดระหวางผูบริจาค

ไตที่มีชีวิตกับผูปวย (living related kidney transplantation, LRKT) ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 และคณะผูศึกษารายงานผล

การตรวจ FCXM ในครั้งแรกและการตรวจซ้ำา ภายใน 72 ชั่วโมงกอนการปลูกถายไต ที่มีการขอตรวจในระหวางป พ.ศ. 2550-2556 

วัสดุและวิธีการ  ทำาการรวบรวมขอมูลยอนหลังใน LRKT ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ประกอบ 

ดวยขอมูลทั่วไป อายุ เพศ หมูเลือด จำานวนความแตกตางของ HLA ระหวางผูปวยกับ ผูบริจาคไต รวมทั้งระยะเวลาระหวางการ

ตรวจครั้งแรกและการตรวจซ้ำา

ผลการศึกษา  ในระหวางป พ.ศ. 2550-2556 มีการขอตรวจ LRKT จำานวน 388 ราย และ ขอทำา FCXM ซ้ำาจำานวน 216 ราย ผลการ

ตรวจ FCXM ทั้งสองครั้งเปนลบจำานวน 199 ราย (92.1%) และมีจำานวน 17 ราย (7.9%) ที่ FCXM ใหผลแตกตางกันคือ FCXM 

ใหผลลบในครั้งแรกแตใหผลบวกในครั้งหลังกับ T cells และ B cells อยางละ 3 ราย FCXM ใหผลบวก กับ T cells และ B cells 

ในครั้งแรกแตใหผลลบในครั้งหลังจำานวน 3 ราย และ 7 ราย ตามลำาดับ และมีอีก 1 รายที่ B cells FCXM ใหผลบวกทั้งสองครั้ง

สรุป  การศึกษานี้เปนการรายงานผล FCXM  ของการทำา LRKT เปนครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งพบวามีผูปวยหลายรายที่การตรวจ 

FCXM ซ้ำากอนผาตัดปลูกถายไต ที่เคยมีผลลบกลับมีผลบวก จึงควรทำาการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความสำาคัญทางคลินิกตอไป
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บทนำา

การปลูกถายไตเปนวิธีการรักษาผูปวยภาวะไตวายเรื้อรังระยะ

สุดทายที่ใหผลดีที่สุด เพราะจะทำาใหผูปวยกลับมีไตที่สามารถทำา

หนาที่อยางมีประสิทธิภาพสงผลทำาใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สามารถใชชีวิตประจำาวันไดเหมือนคนปกติ ในระยะเริ่มแรกของ

การปลูกถายไตทำาโดยใชไตจากผูบริจาคที่เสียชีวิต (deceased 

donor) แตเนื่องจากประสบปญหาในการจัดหาไตจากผูบริจาคที่

เสียชีวิตมีไมเพียงพอกับจำานวนผูปวยที่รอรับการปลูกถายไต ถึง

แมจะมีการขยายกฎเกณฑการรับอวัยวะใหกวางขวางขึ้น เชน จาก

ผูสูงอายุหรือกรณีหัวใจหยุดเตนแลว ปริมาณของไตที่ไดรับก็ยัง

ไมเพียงพอ1 การรับบริจาคไตจากผูที่มีชีวิตจึงเปนอีกวิธีการหนึ่ง 

ที่จะจัดหาไตมาเพื่อการปลูกถายซ่ึงสามารถนำามาจากญาติสาย

ตรง (living related donors) หรือจากคูสมรส (living non-

related donors) ที่มีหลักฐานการจดทะเบียนสมรสจนถึงวัน 

ผาตัดปลูกถายไตไมนอยกวา 3 ป ตามขอบังคับแพทยสภา พ.ศ. 

25532 ดวยเหตุนี้จึงทำาใหไดไตที่มีคุณภาพดีเพราะมาจากรางกาย 

ผูที่ปกติ ไมมีภาวะขาดเลือด สงผลใหการปลูกถายไตไดผลดียิ่ง

ขึ้น ในปจจุบันการปลูกถายไตจากผูบริจาคที่มีชีวิตจึงเปนทางเลือก

แรก แตหากไมสามารถหาไตจากผูบริจาคที่มีชีวิตไดจึงจะใหผูปวย

ไปลงทะเบียนเพื่อรอรับไตจากผูบริจาคที่เสียชีวิต ณ ศูนยรับบริจาค

อวัยวะ สภากาชาดไทย ในการปลูกถายไตที่ประสบความสำาเร็จตอง

ไดรับการสนับสนุนอยางเขมแข็งจากหองปฏิบัติการตรวจทางเนื้อเยื่อ

หรือ human leukocyte antigen (HLA)   ในระยะแรกที่ทำา

การปลูกถายไตจากผูบริจาคที่เสียชีวิตนั้น การตรวจเนื้อเยื่อมี
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ความสำาคัญอยางยิ่งตองมีคุณภาพที่ดีและไดผลถูกตองรวดเร็ว

เพื่อแขงกับเวลาที่ไตขาดเลือด (cold ischemic time) นอกจาก

นี้ความแตกตาง (mismatch) ที่นอยกวาของ HLA ระหวาง 

เนื้อเยื่อของผูปวยและผูบริจาคจะทำาใหการปลูกถายไตนั้นไดผลดี 

และไตสามารถใชงานไดนานขึ้น การตรวจอีกชนิดหนึ่งที่มีความสำาคัญ

อยางยิ่งคือการทำา lymphocyte crossmatch ระหวางซีรัมของ

ผูรับและ lymphocyte ของผูบริจาค ซึ่งหากเขากันไมไดแลวจะ

ทำาใหการปลูกถายไตไดผลไมดีหรือมีภาวะตอตานเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 

(acute rejection) ซึ่งผลการตรวจนี้มีความสำาคัญรองลงมาจากการ

มีหมูเลือด ABO ที่เหมือนกันหรือเขากันไดระหวางผูใหกับผูรับไต 

ในระยะหลายสิบปที่ผานมาการพัฒนาวิทยาการทางการแพทยทำาใหมี

การใชยากดภูมิคุมกันของผูปวยไดดีมากขึ้น จึงสามารถตรวจพบ

ภาวะ rejection ไดในระยะเริ่มแรก ทำาใหแพทยสามารถใหการ

รักษาเพื่อรักษาไตไวได ดังนั้นการปลูกถายไตจึงมีการทำามากขึ้น

และสามารถทำาไดแมวาผูปวยและผูบริจาคจะมีเนื้อเยื่อ HLA ที่

ไมเหมือนกัน ดังเชนการปลูกถายไตจากผูบริจาคที่มีชีวิตซึ่งเปน

สามีภรรยา แตขณะเดียวกันตองมีการควบคุมเพื่อปองกันการ

ซื้อขายอวัยวะดวย3

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไดเร่ิมทำาการปลูกถายไตจากผูบริจาคท่ีมีภาวะสมองตายเปนราย

แรกเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2516 และทำาการปลูกถายไต

จากผูบริจาคที่มีชีวิตเปนรายแรกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.

25224 โดยในระยะเริ่มแรกการตรวจ HLA typing และการทำา 

lymphocyte crossmatch ใชวิธีการตรวจทาง serology คือ 

complement dependent lymphocytotoxicity test (CDC) 

และใชวิธีที่เพิ่มความไวโดยใช anti-human kappa light chain 

globulin (AHG) ในระยะเวลาหลายสิบปการตรวจทาง HLA ไดมี

การพัฒนาไปอยางมากจากระยะเริ่มแรกที่ใชวิธี CDC ซึ่งเปนวิธี

ที่ตองใชเทคนิคและความชำานาญสูง ใชอุปกรณที่มีราคาแพงและ

ใชเวลานาน ตอมาไดพัฒนาเปลี่ยนมาใชการตรวจยีน ซึ่งสามารถทำา

ไดรวดเร็ว แมนยำาและมีความละเอียดมากกวา การนำาเทคนิค flow 

cytometry มาใชในการทำา lymphocyte crossmatch ซึ่งภาค

วิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดลโดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ พญ.ทัศนยานี 

จันทนยิ่งยง ไดใหนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตรการ

บริการโลหิตทำาการศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 25425 และเมื่อพัฒนาจน

ไดผลดีจึงนำามาใชในงานบริการเพื่อเสริมกับวิธี CDC และ AHG 

ตั้งแตวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2544 เปนตนมา สำาหรับการตรวจ

ใหผูปวยที่รอเปลี่ยนไตจากผูบริจาคที่มีชีวิต โดยทั่วไปนั้นเมื่อ

แพทยขอตรวจ HLA ในผูปวยและผูบริจาคอวัยวะในครั้งแรกจะ

ทำา lymphocyte crossmatch ทั้งวิธี CDC, AHG และ flow 

cytometry  พรอมทั้งรายงานผลใหแพทยทราบเมื่อจะทำาการปลูก

ถายไต ซึ่งแตละรายมีการรอเปนระยะเวลานานที่แตกตางกันระหวาง 

การตรวจเนื้อเยื่อและการทำา lymphocyte crossmatch ตาม

มาตรฐานของ American Society for Histocompatibility and 

Immunogenetics (ASHI)6 ไดกำาหนดใหมีการทำา re-crossmatch 

ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงกอนทำาการปลูกถายไต ทั้งนี้เพื่อให 

มั่นใจวามีความเขากันไดจริง เนื่องจากในระยะเวลาที่ผานไป 

หลังการตรวจครั้งแรกอาจมีการกระตุนใหสราง HLA antibody 

ในผูปวยได เชน การใหเลือด การไดรับการปลูกถายอวัยวะ เปนตน 

ในโรงพยาบาลศิริราชผูปวยที่จะทำาการปลูกถายไตจากผูบริจาคที่

มีชีวิตจะไดรับการตรวจ re-crossmatch ทุกราย การศึกษาครั้ง

นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบผลการทำา flow 

cytometry lymphocyte crossmatch (FCXM) ในครั้งแรก

กับการทำา FCXM ซ้ำากอนผาตัด

วัสดุและวิธีการ

การศึกษานี้เปนการศึกษาโดยใชวิธี retrospective laboratory 

record study ในผูปวยปลูกถายไตทุกรายที่ผูบริจาคไตเปนผูที่

มีความสัมพันธกันโดยแพทยสงตรวจ HLA typing และขอทำา 

re-crossmatch โดยใช FCXM กอนการผาตัดในระหวางเดือน 

มกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งไดรับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลตามแนวทาง 

หลักจริยธรรมการวิจัยในคนที่เปนสากล ไดแก Declaration of 

Helsinki, the Belmont Report, CIOMS Guidelines และ 

the International Conference on Harmonization in Good 

Clinical Practice (ICH-GCP) หมายเลข Si214/2014 โดยรวบ

รวมขอมูลทั่วไปของผูปวยที่ปลูกถายไตไดแก เพศ อายุ ความ 

สัมพันธระหวางผูปวยกับผูบริจาคไต หมูเลือด ผลการตรวจ 

FCXM ในครั้งแรกและครั้งที่สอง ทั้ง T cells และ B cells 

จำานวนความแตกตางของ HLA ระหวางผูปวยและผูบริจาคไต 

และระยะเวลาระหวางการทำา  FCXM ในครั้งแรกและครั้งที่สอง

การตรวจ HLA typing ประกอบดวย

1. HLA class I ใชวิธี microlymphocytotoxicity 

fluorescence technique โดยใช DCH HLA-A,B 

typing tray ซึ่งผลิตโดย หองปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อ

ระดับซีโรโลยี ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2. HLA class II ใชเทคนิค polymerase chain reaction 
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– sequence specific primer (PCR-SSP) โดยใชชุด
ตรวจ SSP2L Micro SSP DRB/DQB generic ของ
บริษัท  One Lambda จากประเทศสหรัฐอเมริกา

3. Flow cytometry lymphocyte crossmatch ใชเทคนิค 
two-color technique ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนจากวิธีการของ 
กฤษดา โคกตาทองและคณะไดรายงานไว5

การทำา T-cell FCXM ทำาโดยใช donor’s T lymphocytes 
ทดสอบกับซีรัมของผูปวย incubate ที่อุณหภูมิหองนาน 30 นาที 
แลวลางดวย phosphate buffer saline (PBS) 3 ครั้ง เติม 
second antibody ซึ่งเปน Phycoerythrin labeled  anti-CD3 
(Becton Dickinson, San Jose, CA, USA) และ goat F(ab’)

2
 

anti-human IgG-FITC antibody แลวนำาไป incubate ตอ
ในที่มืดที่อุณหภูมิหองนาน 20 นาที แลวลางดวย PBS และหยุด 
ปฏิกิริยาดวย 1% formaldehyde หลังจากนั้นนำาไปวิเคราะหผล 
ดวยเครื่อง FACScan flow cytometer (Becton Dickinson, 
San Jose, CA, USA)

การทำา B-cell FCXM ใช donor’s whole lymphocyte 
ทดสอบกับซีรัมของผูปวย incubate ที่อุณหภูมิ 37 ำC นาน 30 
นาที ลางดวย PBS 3 ครั้งแลวเติม second antibody ซึ่งเปน 
Phycoerythrin labeled anti-CD19 (Becton Dickinson, San 
Jose, CA, USA) และ goat F(ab’)

2 
antihuman IgG-FITC 

antibody แลวนำาไป incubate ตอในที่มืดที่อุณหภูมิหองนาน 20 
นาที แลวลางดวย PBS และหยุดปฏิกิริยาดวย 1% formaldehyde 
หลังจากนั้นนำาไปวิเคราะหผลดวยเครื่อง FACScan flow cytometer 
(Becton Dickinson, San Jose, CA, USA)

การวิเคราะหทางสถิติ ใชสถิติเชิงพรรณาโดยใชคาเฉลี่ย 
รอยละ ในการอธิบายกลุมตัวอยางที่ศึกษาและใช Chi-square 
ในการวิเคราะหคาทางสถิติท่ีจำาเปนโดยใชซอฟทแวรคำานวณคา 
P-values จากhttp://www.socscistatistics.com/tests/
chisquare/Default2.aspx

ผลการศึกษา

จากการศึกษาขอมูลยอนหลังผูปวยที่รอปลูกถายไตจาก 
ผูบริจาคที่มีชีวิตในโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งไดตรวจเนื้อเยื่อและ
ทดสอบความเขากันไดตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2556 ทั้งหมด 388 คู ในจำานวนนี้มีผูปวยที่กลับ
มาทำา FCXM ซ้ำาจำานวน 216 คู (55.7%)  พบวาผลการตรวจ 
FCXM ทั้งสองครั้งเปนลบจำานวน 199 ราย (92.1%) โดยผูปวยเปน
เพศชายจำานวน 117 ราย (58.8%) และเพศหญิงจำานวน 82 ราย 
(41.2%)  มีอายุเฉลี่ย 40 ป และพบวาเปนหมูเลือด B มากที่สุด
จำานวน 80 ราย (40.2%)  ในผูบริจาคพบวาเปนเพศหญิงมากกวา
เพศชาย คือจำานวน 126 ราย (63.3%) และ 73 ราย (36.7%) ตาม
ลำาดับ มีอายุเฉลี่ย 36 ป โดยเปนหมูเลือด O มากที่สุดจำานวน 108 
ราย (54.3%)  สวนผลการตรวจ FCXM  ที่ใหผลบวกจำานวน 17 
ราย (7.9 %)  ในผูปวยเปนเพศชายจำานวน 12 ราย (70.6%) และ
เพศหญิงจำานวน 5 ราย (29.4%)  มีอายุเฉลี่ย 43 ป และพบวาเปน
หมูเลือด O มากที่สุดจำานวน 8 ราย (47.1%)  ในผูบริจาคพบวาเปน
เพศหญิงมากกวาเพศชาย คือจำานวน 11 ราย (64.7%)  และ 6 
ราย (35.3%) ตามลำาดับ และมีอายุเฉลี่ย 34 ป โดยเปนหมูเลือด 
O มากที่สุดจำานวน 11 ราย (64.7%)  ดังแสดงใน Table 1

Table 1  Demographic data of living related kidney transplant

Type
1st & 2nd FCXM : Negative (N = 199) 1stor 2nd FCXM : Positive (N = 17)

Patients Donors Patients Donors

Sex    

Male

Female

117 (58.8%)

82 (41.2%)

73 (36.7%)

126 (63.3%)

12 (70.6%)

5 (29.4%)

6 (35.3%)

11 (64.7%)

Age

Range (years)

Mean (years) 

17 - 62

40

18 – 60

36

21 - 61

43

20 - 53

34

Blood group

O

A

B

AB

63 (31.7%)

36 (18.1%)

80 (40.2%)

20 (10.0%)

108 (54.3%)

28 (14.1%)

58 (29.1%)

5 (2.5%)

8 (47.1%)

5 (29.4%)

3 (17.6%)

1 (5.9%)

11 (64.7%)

4 (23.5%)

1 (5.9%)

1 (5.9%)

1st FCXM = first time flow cytometry crossmatch;   2nd FCXM = final flow cytometry crossmatch
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ความแตกตางของเพศ หมูเลือด และความสัมพันธระหวาง 

ผูปวยกับผูบริจาคไต HLA mismatch และ ระยะเวลาหางของ

การตรวจ FCXM ในครั้งแรกและครั้งที่สอง ดังแสดงใน Table 

2 พบวา กลุมที่ใหผลเปนลบทั้งสองครั้งเปนเพศหญิงบริจาคใหไต

กับเพศชายมากที่สุด รองลงมาเปนเพศหญิงใหไตกับเพศหญิง คือ

จำานวน 80 ราย (40.2%) และจำานวน 46 ราย (23.1%) ตามลำาดับ 

แตในกลุมที่ใหผลบวกเปนบางครั้ง เปนเพศหญิงใหไตกับเพศชายมาก

ที่สุด จำานวน 8 ราย (47.1%) รองลงมาเปนเพศชายใหไตกับเพศ

ชายจำานวน 4 ราย (23.5%) สำาหรับหมูเลือดทั้งสองกลุมสวนใหญมี 

ABO identical จำานวน 137 ราย (68.6%) ในกลุมที่ใหผลเปน

ลบและจำานวน 14 ราย (82.3%) ในกลุมที่ใหผลบวกเปนบางครั้ง 

สำาหรับความสัมพันธระหวางผูปวยกับผูบริจาคไตพบวา ในกลุมที่

ใหผลลบ FCXM ทั้งสองครั้งสวนมากเปนพี่นองกัน จำานวน 93 

ราย (46.7%) แตในกลุมที่ใหผลบวก FCXM เปนบางครั้ง สวน

มากมีความสัมพันธเปน พอ แม ลูก กัน จำานวน 8 ราย (47.1%) 

HLA mismatch ในกลุมที่ใหผลลบ FCXM สวนมากมี HLA 

3 mismatch จำานวน 58 ราย (29.2%) แตในกลุมที่ใหผลบวก 

สวนมาก มี HLA 2 mismatch จำานวน 5 ราย (29.4%) สวน 

HLA 6 mismatch ในทั้งสองกลุมคือ กลุมที่ใหผลลบ FCXM ทั้ง

สองครั้งและกลุมที่ผลบวก FCXM เปนบางครั้ง ใหผลไมแตกตาง 

กัน คือรอยละ 5.5 และ 5.9 ตามลำาดับ  ระยะหางของการตรวจ 

FCXM ในครั้งแรกและกอนผาตัด ระหวางกลุมที่ใหผลลบทั้งสอง

ครั้งและกลุมที่ผลบวกเปนบางครั้ง มีจำานวนวันเฉลี่ยที่ใกลเคียงกัน

คือ 188 และ 184 วันตามลำาดับ  ซึ่งทั้งสองตารางไดแยกกลุมที่ผล

การทำา FCXM เปนลบทั้งหมด และเปนบวกในบางครั้ง จำาแนก

ไดเปน 6 กลุม ประกอบดวย group I : FCXM T และ B cells 

Table 2  Additional information of recipients and donors

1st & 2nd FCXM = 

Negative (N = 199)

1stor 2nd FCXM = 

Positive (N = 17)
P-values*

1.Sex between donors and recipients
          Female to female 46 (23.1%) 3 (17.6%) 0.6053
          Female to male 80 (40.2%) 8 (47.1%) 0.5807
          Male to male 37 (18.6%) 4 (23.5%) 0.6183
          Male to female 36 (18.1%) 2 (11.8%) 0.5108
2.ABO blood group 
          Identical 137 (68.8%) 14 (82.3%) 0.2437
          Compatible 62 (31.2%) 3 (17.7%) 0.2437
3.relationship 
          Parent-offspring 57 (28.6%) 8 (47.1%) 0.1120
          Sibling 93 (46.7%) 4 (23.5%) 0.0648
          Relative-next kin 21 (10.6%) 3 (17.6%) 0.3716
          Husband-wife 28 (14.1%) 2 (11.8%) 0.7918
4. HLA -A,- B,- DR mismatch 
         0 mismatch 29 (14.6%) 2 (11.8%) 0.7512
         1 mismatch 17 (8.5%) 2 (11.8%) 0.6252
         2 mismatch 44 (22.1%) 5 (29.4%) 0.4902
         3 mismatch 58 (29.2%) 3 (17.6%) 0.3120
         4 mismatch 23 (11.6%) 1 (5.9%) 0.4747
         5 mismatch 17 (8.5%) 3 (17.6%) 0.2138
         6 mismatch 11 (5.5%) 1 (5.9%) 0.9511
5.Interval between 1st & 2nd FCXM (days)
         Minimum 28 54
         Maximum 699 609
         Mean 188 184
1st FCXM = first time flow cytometry crossmatch;   2nd FCXM = final flow cytometry crossmatch

*P-values were calculated using chi-square test from the online calculator at http://www.socscistatistics.com/tests/

chisquare/Default2.aspx
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ใหผลเปนลบทั้งหมด จำานวน 199 ราย (92.1%)  group II : 

FCXM T cells ใหผลลบในครั้งแรก แตใหผลบวก FCXM ใน

ครั้งที่สอง และ B cells ใหผลเปนลบทั้งสองครั้ง จำานวน 3 ราย 

(1.4%)  group III : T cells ใหผล FCXM เปนลบทั้งสองครั้ง 

ในขณะที่ B cells ใหผล FCXM บวกเฉพาะครั้งที่สอง จำานวน 3 

ราย ( 1.4%)  group IV : ใหผลบวก FCXM เฉพาะ T cells ใน

ครั้งแรก สวน B cells ใหผล FCXM เปนลบทั้งสองครั้งจำานวน 

3 ราย (1.4%)  group V : FCXM T cells ใหผลเปนลบทั้งสอง

ครั้ง สวน FCXM B cells ใหผลบวกเฉพาะครั้งแรก จำานวน 7 

ราย (3.2%) และ group VI : FCXM T cells ใหผลเปนลบ แต  

FCXM B cells ใหผลบวกทั้งสองครั้ง จำานวน 1 ราย (0.5%) ดัง

แสดงใน Table 3

วิจารณ

เนื่องจากที่โรงพยาบาลศิริราชไดมีการผาตัดปลูกถายไตมาเปน

เวลานานและเปนหองปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อระดับซีโรโลยี แหง

แรกในประเทศไทยที่ไดนำาเทคนิค flow cytometry มาใชทำา 

lymphocyte crossmatch รวมกับวิธี CDC และ AHG ในงาน

บริการตั้งแตป พ.ศ. 2544 สำาหรับการทำา re-crossmatch กอนทำา

การปลูกถายไตนั้นไดดำาเนินการมานานเชนเดียวกัน คณะผูศึกษา

ไดทำาการศึกษายอนหลังเฉพาะผลการตรวจในชวง 6 ปที่ผานมา

เทานั้นโดยเปนผูปวยที่แพทยขอตรวจ HLA เพื่อการปลูกถายไต

จากผูบริจาคไตที่มีชีวิต จำานวน 388 ราย และขอตรวจ FCXM 

re-crossmatch จำานวน 216 ราย คิดเปนรอยละ 55.7  ซึ่งผูปวย

เหลานี้มีผูบริจาคที่มีชีวิตบริจาคไตและพรอมทำาการเปลี่ยนไตในชวง

เวลาดังกลาว อายุของผูที่บริจาคไตโดยเฉลี่ยนอยกวาผูปวยทั้งกลุม

ที่ FCXM ที่ใหผลลบและกลุมที่มีผลบวก  ผูบริจาคไตเปนหญิง

มากกวาชายอยางชัดเจนในทั้งสองกลุม สำาหรับหมูเลือด ผูปวย 

กลุมที่ FCXM ใหผลลบทั้งหมด มีการกระจายของหมูเลือดผูปวย

แตกตางจากประชากรทั่วไปเล็กนอย โดยที่หมู B พบมากที่สุดรอง

ลงมาคือหมู O หมู A และ AB ตามลำาดับ สวนกลุมที่ใหผลบวกใน

บางครั้ง สวนใหญถึงรอยละ 47 มีหมูเลือด O รองลงมาคือ หมู A 

หมู B และ AB ตามลำาดับ การที่การกระจายแตกตางจากที่พบใน

คนทั่วไป อาจเพราะจำานวนที่นอยในกลุมหลังเพียง 17 ราย เทานั้น 

เมื่อเปรียบเทียบเพศของผูปวยและผูบริจาคไตที่เหมือนกัน

และแตกตางกัน จากขอมูลมีการกระจายในทำานองเดียวกันระหวาง 

กลุมที่ FCXM ใหผลลบและผลบวก คือ เพศเดียวกันประมาณ 

รอยละ 41 และเพศที่แตกตางกัน ประมาณรอยละ 59 การเปรียบ

เทียบหมูเลือด กลุมที่ใหผลลบ มีอัตราหมูเลือดที่เหมือนกันนอยกวา 

แตหมูเลือดที่เขากันไดมากกวากลุมที่ใหผลบวกบางครั้ง สำาหรับ

ความสัมพันธระหวางผูบริจาคไตและผูปวย ในกลุมที่ FCXM 

ใหผลลบ สวนใหญผูบริจาคไตเปนพี่นอง ในขณะที่กลุมที่ใหผล

บวกผูที่บริจาคไตและผูปวยเปนแมลูกกัน ซึ่งอาจจะอธิบายไดจาก

การมีโอกาสเรื่อง sensitization จากกระบวนการในธรรมชาติสูงสุด

เมื่อเทียบกับกลุมอื่น ขณะที่การบริจาคไตระหวางสามีภรรยา ไมไดมี

ความถี่มากขึ้นในกลุม FCXM ใหผลบวกเมื่อเทียบกับกลุมที่ใหผล

ลบ จำานวน HLA ที่ แตกตางกัน ไมมีความแตกตางกันใน 2 กลุม 

รวมทั้งระยะหางระหวางการทำา FCXM ในครั้งแรกและครั้งที่สอง

โดยเฉลี่ยก็มีคาใกลเคียงกันในทั้งสองกลุม

ผูบริจาคและผูปวยที่เคยตรวจ FCXM วามีผลลบ จำานวน 

205 ราย สวนใหญ FCXM re-crossmatch ก็ใหผลลบคือ 199 

ราย (97.0%) แตมีผูปวยจำานวน 6 ราย ที่ FCXM เคยใหผลลบ 

แตการทำา FCXM re-crossmatch ใหผลบวก โดยเปนผลบวกของ 

T cells FCXM re-crossmatch จำานวน 3 ราย ซึ่งการตรวจพบ

ดังกลาวมีความสำาคัญอยางยิ่ง อาจตองเปลี่ยนผูบริจาคไต หรือ

ปรับเปลี่ยนวิธีการกดภูมิคุมกันใหมากขึ้น ในขณะที่อีก 3 ราย 

B cells FCXM re-crossmatch ใหผลบวกแต  T cells FCXM 

re-crossmatch ใหผลลบ อาจเกิดจาก antibody ที่ไมจำาเพาะ

1st 2nd FCXM 1st 2nd FCXM

Group I - - - - 199 (92.1%)

Group II - + - - 3 (1.4%)

Group III - - - + 3 (1.4%)

Group IV + - - - 3 (1.4%)

Group V - - + - 7 (3.2%)

Group VI - - + + 1 (0.5%)

1st FCXM = first time flow cytometry crossmatch;   2nd FCXM = final flow cytometry crossmatch

T cells B cells
Pairs

Table 3 Result of FCXM for both T cells and B cells
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ตอ HLA antigen ได และไมถือวาเปนขอหามในการปลูกถาย

ไต แตแพทยตองเพิ่มความระมัดระวัง เพราะมีความเสี่ยงตอการ

เกิด rejection สูงกวารายที่ใหผลลบ7 ผูปวยที่เคยมีผล T cells 

FCXM หรือ B cells FCXM ใหผลบวกในครั้งแรก และกลับมา

มีผลลบอาจเกิดจากการที่แพทยใหการรักษาเพื่อลดภาวะดังกลาว 

การทำา  FCXM  re-crossmatch ไดบงบอกสภาพที่ antibody 

ไดลดลงไปสงผลใหความเสี่ยงของการเกิด rejection นอยลงและ

นาจะสงผลใหสามารถทำาการปลูกถายไตไดอยางปลอดภัย

กรณีสุดทายที่พบวา B cells FCXM ที่ใหผลบวกยังคงเปน 

บวกเมื่อทำา FCXM re-crossmatch เปนกรณีบุตรบริจาคไตให 

มารดาและเปนผูปวยท่ีโรงพยาบาลอื่นสงมาตรวจที่โรงพยาบาล

ศิริราช ซึ่งมารดามี antibody ตอ lymphocyte บุตร ซึ่งอาจ

ไมใชสวนของ HLA antigen แตก็มีความเสี่ยงในการเกิด rejection 

มากกวารายที่ใหผลลบ 

การศึกษาจากประเทศอื่นๆ ในระยะแรกพบวา ผลบวกของ 

T cells FCXM สัมพันธกับการลดลงของ graft survival และ

หากมีผลบวกของ B cells FCXM จะมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิด  

rejection ขึ้นไดในภายหลัง7, 8 การทำาการปลูกถายไต ผูปวยที่มี 

current serum ใหผลลบกับการตรวจ lymphocyte crossmatch 

ในขณะที่เคยมีประวัติผลบวก สามารถทำา kidney transplant 

ไดโดยไมเกิด hyperacute rejection แตก็มี antibody mediated 

rejection ตามมาในระยะหลายเดือนตอมา ในปจจุบันดวยความ

กาวหนาทางวิทยาการการที่ lymphocyte crossmatch ใหผล

บวกยังมีทางออกที่ดีกวาในอดีตมากมาย เพราะการรักษาที่กาว

หนาแมตรวจพบ rejection ก็ยังรักษาไตไวได9 

การศึกษาใน deceased kidney transplant พบวา การตรวจ

หา DSA สามารถทำาไดโดยหลายวิธี ไดแก CDC crossmatch 

ซึ่งมีความไวต่ำาแตมีความจำาเพาะกับการเกิด rejection การใช 

FCXM สามารถตรวจหา DSA ไดไวกวา เพราะตรวจจับ IgG 

ไดทุก subclass10  สำาหรับ T cells มีการแสดงออกของ HLA 

class I antigen ในขณะที่ B cells มีทั้ง HLA class I และ 

class II โดยที่มีจำานวน class I antigen มากกวา T lymphocyte 

ดังนั้นผูที่ FCXM ใหผลบวกกับ T cells และ B cells จึงมี

ความสัมพันธกับการเกิด rejection มาก และเปน true HLA 

antibodies และนอกจากความไวในดานผลบวกแลว  FCXM ที่

ใหผลลบ มี high negative predictive value สำาหรับ antibody 

mediated rejection ดวย11

สรุป

การทำา FCXM crossmatch ในครั้งแรก เมื่อมีการตรวจ 

เนื้อเยื่อเพื่อทำาการปลูกถายไต และในครั้งหลัง ที่ทำาภายใน 72 

ชั่วโมงกอนทำาการปลูกถายไต เปนวิธีการที่จะตรวจหา DSA ไดดี

ที่สุดวิธีหนึ่ง ซึ่งเปนวิธีที่มีความไวสูงในการตรวจและมี negative 

predictive value ที่สูง ทำาใหแพทยสามารถเลือกปลูกถายไตจาก

ผูบริจาคที่มีความเหมาะสมและชวยระบุผูปวยในรายที่มีความเสี่ยง

สูง เพื่อการดำาเนินมาตรการเฉพาะเพื่อการรักษาที่ไดผล ดังนั้น

การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลลัพธทางคลินิกและขอมูลท่ีสำาคัญ 

อยางอื่น เชน PRA ในผูปวยกลุมนี้ เพื่อใหไดขอมูลในการแปล

ผลที่สมบูรณขึ้น การที่หองปฏิบัติการตรวจเนื้อเยื่อระดับซีโรโลยี 

ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปนที่แรกที่นำาการตรวจ FCXM 

มาใหบริการ การศึกษานี้เปนการรายงานผล FCXM ของการทำา 

LRKT เปนครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งพบวามีผูปวยหลายราย

ที่การตรวจ FCXM ซ้ำากอนผาตัดปลูกถายไต ที่เคยมีผลลบกลับ

มีผลบวก จึงควรทำาการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความสำาคัญทาง
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Abstract

Background:  Flow cytometry lymphocyte crossmatch (FCXM) is one of the most sensitive method to detect donor 

specific antibody (DSA) in recipient of kidney transplantation.  This method has been performed in every living 

related kidney transplantation (LRKT) at HLA laboratory Siriraj Hospital since January 2001.  We report here the 

results of the first FCXM performed during HLA typing and the final re-crossmatch done within 72 hours prior 

to kidney transplantation. 

Materials and Methods:  We performed a retrospective review of laboratory record related to LRKT during January, 

2007 to December, 2013.  Demographic data, paired results of FCXM, ABO blood group of donors and recipients, 

number of HLA mismatch and interval in days between the two FCXM were retrieved.

Results:  During the study period, a total of 388 patients were requested for HLA typing and FCXM for LRKT.  

Of these, 216 were requested to perform re-crossmatch FCXM.  We found that the tests were negative both at 

the first and re-crossmatch FCXM in 199 (92.1%) patients.  Seventeen cases (7.9 %) had positive FCXM results  

including three cases first negative and re-crossmatch positive T cells and another three cases with first negative 

and positive re-crossmatch B cell.  Three cases were first positive and negative T cells re-crossmatch.  Seven 

patients were first crossmatch positive and negative B cell re-crossmatch.  In addition, one case had positive 

both first and re-crossmatch B cells FCXM. 

Conclusion:  This is the first report of performing routine FCXM for LRKT in Thailand.  The results revealed that 

re-crossmatch FCXM is essential for kidney transplantation.  However, the clinical data is needed to analyze the 

clinical relevance in this group.

Keywords : l Flow cytometry crossmatch  l Living related kidney transplantation  l Thailand
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