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บทคัดย่อ
บทน�ำ Human platelet antigen (HPA) system มีความส�ำคัญโดยเฉพาะการเกิดภาวะ fetal-neonatal alloimmune thrombocytopenia, platelet transfusion refractoriness และ post-transfusion purpura การตรวจ จีโนไทป์ ของ HPA จะเป็ นประโยชน์
ในการวินิ จฉัยและการรักษาโรค วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาข้อมูลย้อนหลังของความถีจ่ โี นไทป์ HPA-1 ถึง HPA-11, HPA-13 ถึง
HPA-15 และ HPA-17 ในผูบ้ ริจาคเลือดคนไทย วัสดุและวิธกี าร ศึกษาข้อมูลของความถีจ่ โี นไทป์ HPA-1, -2, -4, -5 และ HPA
-6 จ�ำนวน 10,510 ราย และตรวจจีโนไทป์ HPA-3, -7, -8, -9, -10, -11, -13, -14, -15 และ HPA-17 เพิม่ เติมในผูบ้ ริจาคเลือด
จ�ำนวน 2,009 ราย ด้วยวิธี real-time PCR ในผูบ้ ริจาคเลือด และเปรียบเทียบความถีจ่ โี นไทป์ กบั กลุม่ ประชากรอืน่ ทีเ่ คยมีรายงานไว้
ผลการศึกษา จากผลการตรวจ พบว่า genotype frequencies ของ HPA ทัง้ 7 ระบบ คือ HPA-1a และ HPA-1b เท่ากับ 0.981
และ 0.019, HPA-2a และ HPA-2b เท่ากับ 0.953 และ 0.047, HPA-3a และ HPA-3b เท่ากับ 0.564 และ 0.436, HPA-4a และ
HPA-4b เท่ากับ 0.999 และ 0.001, HPA-5a และ HPA-5b เท่ากับ 0.967 และ 0.033, HPA-6a และ HPA-6b เท่ากับ 0.985 และ
0.015 และ HPA-15a และ HPA-15b เท่ากับ 0.530 และ 0.470 ตามล�ำดับ พบว่า ส่วนใหญ่เป็ น จีโนไทป์ แบบ homozygous aa
รองลงมาคือ heterozygous ab ส่วน homozygous bb พบได้นอ้ ย ยังไม่พบ HPA-4b4b แต่พบ HPA-6b6b ได้ 1 ราย อัตรา
ความชุกของจีโนไทป์ HPA-1 ถึง HPA-6 และ HPA-15 ในการศึกษานี้ใกล ้เคียงกับรายงานก่อนหน้าในผูบ้ ริจาคเลือดคนไทยแต่พบ
ความแตกต่างกลุม่ ประชากรเอเชียอืน่ ทีม่ รี ายงานไว้ สรุ ป การศึกษานี้ได้รายงานความถีข่ องจีโนไทป์ HPA-1 ถึง HPA-6 และ HPA15 รวมทัง้ HPA-7 ถึง HPA-11, HPA-13, HPA-14 และ HPA-17 ในผูบ้ ริจาคเลือดคนไทย ซึง่ เป็ นข้อมูลทีส่ ามารถน�ำไปใช้ในการ
จัดหาเกล็ด เลือดจากผูบ้ ริจาคเลือดทีเ่ ป็ น HPA-matched ให้กบั ผูป้ ่ วยทีส่ ร้างแอนติบอดีต่อเกล็ดเลือด อีกทัง้ ใช้ในการเตรียมเซลล์
มาตรฐานทีเ่ หมาะสมในการตรวจแยกชนิดของแอนติบอดี เพือ่ ช่วยเพิม่ ความปลอดภัยของการให้เกล็ดเลือดกับผูป้ ่ วย
คำ�สำ�คัญ : l แอนติเจนต่อเกล็ดเลือด l HPA l ความถี่จีโนไทป์ l ผู้บริจาคเลือดคนไทย
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต. 2564;31:9-16.
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Abstract:
Introduction: Human platelet antigen (HPA) systems are involved in fetal-neonatal thrombocytopenia, platelet
transfusion refractoriness, and post-transfusion purpura. The HPA genotyping is beneficial in the diagnosis and
treatment. Objective: This retrospective study aimed to determine genotype frequencies of HPA-1 to HPA-11,
HPA-13 to HPA-15 and HPA-17 in Thai blood donors. Materials and Methods: Totally, 10,510 donor samples
were genotyped for HPA-1, -2, -4, 5, and HPA-6, and extended genotypes by real time-PCR. Consequently, 2,009
samples were genotyped for HPA-3, -7, -8, -9, -10, -11, -13, -14,-15 and HPA-17. The frequencies were compared
with other populations previously reported. Results: Among blood donors, the frequencies of HPA-1a and HPA1b were 0.981 and 0.019; HPA-2a and HPA-2b were 0.953 and 0.047; HPA-3a and HPA-3b were 0.564 and 0.436,
respectively. The frequencies of HPA-4a and HPA-4b were 0.999 and 0.001; HPA-5a and HPA-5b were 0.967
and 0.033 and HPA-6a and HPA-6b were 0.985 and 0.015. For the HPA extended genotypes, the most common
was homozygous aa, followed by heterozygous ab and homozygous bb was rare. The HPA-4b4b was not found
while, only one donor with HPA-6b6b was observed. The prevalence rates of HPA-1 to HPA-6, and HPA-15 were
similar to a related study in Thai blood donors and showed significantly different from other Asian populations
previously reported. Conclusion: This study showed genotype frequencies of HPA-1 to HPA-6, and HPA-15,
and extended genotypes in Thai blood donors. This data is useful to provide HPA-matched platelet donors for
patients with HPA antibodies. In addition, the data file could provide appropriate panel cells not only to identify
antibody specificity but also to increase transfusion safety.
Keywords : l Human platelet antigen l HPA l Genotype frequencies l Thai blood donors
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ความถีข่ องจีโนไทป์ HPA-1 ถึง HPA-11, HPA-13, -14, -15 และ HPA-17 ในผูบ้ ริจาคโลหิตคนไทย
บทน� ำ
Human platelet antigen (HPA) system มีความส�ำคัญทาง
คลินิก โดยเฉพาะการเกิดภาวะ venous thrombosis, myocardial infarction, platelet transfusion refractoriness (PTR),
post-transfusion purpura (PTP), drug-induced immune
thrombocytopenia, fetal-neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT)1-4 ปัจจุบนั The Platelet Working
Party of the International Society of Blood Transfusion
(ISBT) ก�ำหนดชื่อระบบของ HPA เป็ น 29 ระบบ คือ HPA-1
ถึง HPA-29w ถึงแม้วา่ แอนติบอดีทพ่ี บในผูป้ ่ วยทีม่ ปี ญั หา PTR,
PTP และ FNAIT ส่วนใหญ่เป็ นแอนติบอดีต่อ human leukocyte antigen (HLA) แต่อย่างไรก็ตามผูป้ ่ วยบางรายอาจพบ
แอนติบอดีต่อทัง้ HLA และ/หรือ HPA จึงจ�ำเป็ นต้องท�ำการตรวจ
เพือ่ แยกชนิดของแอนติบอดีทพ่ี บในผูป้ ่ วยและเตรียมเกล็ดเลือด
จากผูบ้ ริจาคเลือดทีม่ หี มูเ่ ลือด ABO compatible และ HLAmatched หรือ HPA-matched platelets5
แอนติบอดีต่อ HPA ทีพ่ บว่าท�ำให้เกิดปัญหาทางคลินิกในผู ้
ป่ วย ส่วนใหญ่เกิดจากแอนติบอดีต่อ HPA-1 ถึง HPA-5 และ
HPA-15 ส�ำหรับในประเทศไทยมีการรายงานโดย อรรถพล
ศรีสุดดี และคณะ6 ในผูป้ ่ วยทีส่ ่งตรวจแอนติบอตีต่อเกล็ดเลือด ณ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพือ่ จัดหาเกล็ดเลือดที่
เข้ากันได้และเหมาะสมให้กบั ผูป้ ่ วย ทัง้ ในกลุม่ PTR และ FNAIT
จ�ำนวน 508 ราย พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นแอนติบอดีต่อ HLA 84.26%,
แอนติบอดีต่อ HLA ร่วมกับ HPA 13.27% และ แอนติบอดี
ต่อ HPA 2.47% ส�ำหรับผูป้ ่ วยทีส่ ร้างแอนติบอดีต่อแอนติเจน
HLA และ/หรือ HPA อาจต้องตรวจจีโนไทป์ ของ HLA และ/
หรือ HPA ทัง้ ในผูป้ ่ วยและผูบ้ ริจาคเลือดเพือ่ จัดหาเกล็ดเลือดที่
เป็ น HLA-matched และ/หรือ HPA-matched platelets และ
มีผล platelet crossmatch เข้ากันได้กบั ผูป้ ่ วย6-8
ปัจจุบนั การตรวจจีโนไทป์ ของ HPA ท�ำได้หลายวิธี ได้แก่
polymerase chain reaction with sequence-specific
primer (PCR-SSP), multiplex PCR, real time PCR และ
high-throughput technology เช่น Bead arrays เป็ นต้น7,9
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2548 ห้องปฏิบตั กิ ารพิเศษได้เริ่มน�ำเทคนิค PCR-SSP
มาตรวจจีโนไทป์ HPA-1 ถึง HPA-6 และ HPA-15 ในผูบ้ ริจาค
เลือดจ�ำนวน 500 ราย10 ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้ประยุกต์ใช้
เทคนิค multiplex PCR ในการตรวจจีโนไทป์ HPA-1 ถึง HPA6 และ HPA-15 เพือ่ ลดขัน้ ตอนและต้นทุนการตรวจ ความถีข่ อง
จีโนไทป์ HPA-1 ถึง HPA-6 และ HPA-15 ไม่มคี วามแตกต่าง
กันกับรายงานทีผ่ ่านมา โดยความถีข่ อง HPA-1b, -2b, -5b และ
-6b พบได้นอ้ ย ส่วน HPA-1b1b และ HPA-4b4b ไม่พบในทัง้
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สองกลุม่ ประชากร นอกจากนี้ HPA-7b ไม่พบในผูบ้ ริจาคเลือด
คนไทย11 ในปี พ.ศ. 2558 ได้มกี ารศึกษาเปรียบเทียบการตรวจ
จีโนไทป์ HPA-1 ถึง HPA-6 และ HPA-15 ด้วยเทคนิค real
time PCR และ multiplex PCR ในตัวอย่างดีเอ็นเอของผูบ้ ริจาค
เลือดจ�ำนวน 500 ราย แบ่งเป็ นตัวอย่างทีท่ ราบจีโนไทป์ แล้วจ�ำนวน
300 ราย และไม่ทราบจีโนไทป์ จำ� นวน 200 ราย พบว่า ผลการ
ตรวจสอดคล ้องกัน (98.4 %) โดยพบความคลาดเคลือ่ นของการ
ตรวจด้วยวิธี real time PCR ในตัวอย่างของ HPA-5, HPA-6
และ HPA-15 และได้ตรวจยืนยันผลด้วยวิธี DNA sequencing12
แต่อย่างไรก็ตามการตรวจจีโนไทป์ ของ HPA ด้วยวิธี multiplex
PCR มีขอ้ จ�ำกัด คือ การตรวจมีขนั้ ตอนของ pre- and post-PCR
analysis ทีต่ อ้ งอาศัยประสบการณ์ของบุคลากร และใช้เวลาการ
ทดสอบนาน จึงไม่เหมาะกับการตรวจในกรณีทต่ี อ้ งทดสอบตัวอย่าง
จ�ำนวนมากพร้อมกัน ฝ่ ายห้องปฏิบตั กิ ารพิเศษจึงใช้เทคนิค real
time PCR ในการตรวจจีโนไทป์ ของ HPA ทัง้ ในผูป้ ่ วยและผู ้
บริจาคเลือดซึง่ สามารถตรวจจีโนไทป์ HPA ได้เพิม่ ขึ้นอีกหลาย
ระบบ ส่งผลให้เพิม่ โอกาสการคัดเลือกผูบ้ ริจาคเลือดทีม่ ี HPAmatch และ crossmatch เข้ากันได้กบั ผูป้ ่ วยทีส่ ร้างแอนติบอดี
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพือ่ ศึกษาข้อมูลย้อนหลังของความถี่
จีโนไทป์ HPA-1 ถึง HPA-6 และ HPA-15 และจีโนไทป์ ระบบ
HPA-7 ถึง HPA-11, HPA-13, HPA-14 และ HPA-17 ในผู ้
บริจาคเลือดคนไทย
วัสดุและวิธกี าร
กลุม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ศึกษาข้อมูลย้อนหลังของผลการตรวจจีโนไทป์ HPA-1 ถึง
HPA-6 และ HPA-15 และจีโนไทป์ ระบบ HPA-7 ถึง -11, -13,
-14 และ HPA-17 ในผูบ้ ริจาคเลือด ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ตัง้ แต่วนั ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2562 การศึกษานี้ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยั ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เลข
ที่ 20/2019
วิธกี ารศึกษา
รวบรวมข้อมูลของผลการตรวจจีโนไทป์ ของ HPA ทีท่ ำ� การ
ตรวจในผูบ้ ริจาคเลือด ด้วยเทคนิค real time PCR (Roche
Diagnotics, Mannheim, Germany) ณ ฝ่ ายห้องปฏิบตั กิ าร
พิเศษ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยวิธกี ารตรวจ
คือ น�ำตัวอย่างดีเอ็นเอมาท�ำการตรวจจีโนไทป์ ของ HPA ด้วย
ชุดน�ำ้ ยา LightCycler 480 system (Roche Diagnostics,
Mannheim, Germany) ชุดน�ำ้ ยาประกอบด้วย Sequence specific primers และ probes ทีจ่ ำ� เพาะต่อ HPA แต่ละชนิด ขัน้
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ตอนการทดสอบปฏิบตั ติ ามคู่มอื การใช้งานและข้อแนะน�ำของบริษทั
ผูผ้ ลิต ซึง่ มีขนั้ ตอนโดยย่อดังนี้ ส่วนผสมของ PCR reaction
mixture มีปริมาตรรวมเท่ากับ 10 µL ต่อหลุมทดสอบโดยใช้
PCR-grade water ปริมาตร 5.7 µL รวมกับ Reagent Mix
containing all primers and probes ปริมาตร 0.5 µL 10×
LightCyclerFastStart DNA Master HybProbe ปริมาตร 1
µL, MgCl2 (3.0 mM) ปริมาตร 0.8 µL และตัวอย่างดีเอ็นเอ
(ความเข้มข้นระหว่าง 50-100 ng/µL) ปริมาตร 2 µL จากนัน้
น�ำมาเพิม่ ปริมาณด้วยเครื่อง real-time PCR รุ่น LightCycler
480 (Roche Diagnostics, Rotkreuz, Switzerland) ซึง่ ควบคุม
อุณหภูมแิ ละตัง้ ค่า PCR conditions ดังนี้ ขัน้ แรก denaturation
ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 95°C เป็ นเวลา 10 นาที ขัน้ ตอน annealing อุณหภูมิ
60°C เป็ นเวลา 10 วินาที อุณหภูมิ 72°C เป็ นเวลา 15 วินาที
จ�ำนวน 45 cycles หลังการท�ำปฏิกริ ยิ า PCR สิ้นสุดเป็ นการท�ำ
melting curve analysis ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 95°C เป็ นเวลา 30 วินาที

และลดอุณหภูมมิ าที่ 40°C เป็ นเวลา 2 นาทีจากนัน้ เพิม่ อุณหภูมิ
มาที่ 75°C โดยระหว่างทีอ่ ณ
ุ หภูมเิ พิม่ ขึ้นเครื่องจะวิเคราะห์ค่าการ
เรืองแสงของฟลูออเรสเซนต์ขณะทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลงอุณหภูมไิ ป
1°C และแสดงค่าเป็ น melting curve ของ primers ทีม่ คี วาม
จ�ำเพาะต่อ HPA โดยใช้โปรแกรม melting curve analysis
ของ LightCycler 480 version 1.5.0.39 กรณีทใ่ี ห้ผลบวกต่อ
a/a homozygous จะพบ peak จ�ำนวน 1 peak ทีช่ ่วงอุณหภูมิ
melting temperature (Tm) ของ primers นัน้ หากให้ผลบวก
ต่อ b/b homozygous จะพบ peak จ�ำนวน 1 peak ทีอ่ กี ช่วง
อุณหภูมหิ นึ่ง หากให้ผลบวกต่อ a/b heterozygous จะพบ peak
ทัง้ สองชนิดในแต่ละช่วงอุณหภูม12ิ ดังแสดงใน Figure 1
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
รายงานข้อมูลความถีข่ องจีโนไทป์ HPA แต่ละระบบเป็ นจ�ำนวน
และร้อยละ รายงานข้อมูล genotype และ gene frequencies
เปรียบเทียบความแตกต่างของความถีจ่ โี นไทป์ HPA แต่ละระบบ

A) HPA-1a1a

B) HPA-1a1b

C) HPA-1b1b

Figure 1 Melting curve analysis of HPA-1a1a (A), HPA-1a1b (B) and HPA-1b1b (C) using simple-probe real-time
PCR technique
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ความถีข่ องจีโนไทป์ HPA-1 ถึง HPA-11, HPA-13, -14, -15 และ HPA-17 ในผูบ้ ริจาคโลหิตคนไทย
กับกลุม่ ประชากรอืน่ ทีเ่ คยมีรายงานไว้ดว้ ย Chi-square test และ
Fisher’s exact test โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS software
(version 23.0; SPSS Inc., Chicago, IL, USA) ค่า p-value
น้อยกว่า 0.05 ถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ผลการศึกษา
ในช่ วงแรกตัง้ แต่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2557 ได้ทำ� การตรวจจีโนไทป์ ของระบบ HPA-1
ถึง HPA-6 และ HPA-15, HPA-7 ถึง HPA-11, HPA-13,
HPA-14 และ HPA-17 ด้วยวิธี real time PCR จากตัวอย่าง
ดีเอ็นเอผูบ้ ริจาคเลือดจ�ำนวน 2,009 ราย พบว่า จีโนไทป์ HPA-
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1b, -2b และ -5b ซึง่ พบได้นอ้ ยในประชากรไทย จากการศึกษา
นี้พบ HPA-1b1b, -2b2b และ -5b5b จ�ำนวน 1, 5 และ 2 ราย
ตามล�ำดับ ขณะทีย่ งั ไม่พบ HPA-4b4b และ HPA-6b6b โดย
genotype frequencies ของ HPA ทัง้ 6 ระบบ คือ HPA-1a
และ HPA-1b เท่ากับ 0.989 และ 0.011, HPA-2a และ HPA-2b
เท่ากับ 0.950 และ 0.050, HPA-3a และ HPA-3b เท่ากับ 0.564
และ 0.436, HPA-4a และ HPA-4b เท่ากับ 1.000 และ 0.000,
HPA-5a และ HPA-5b เท่ากับ 0.971 และ 0.029, HPA-6a
และ HPA-6b เท่ากับ 0.988 และ 0.012 และ HPA-15a และ
HPA-15b เท่ากับ 0.530 และ 0.470 ตามล�ำดับ รายละเอียดดัง
แสดงใน Table 1 นอกจากนี้เมือ่ ตรวจจีโนไทป์ ของ HPA ระบบ

Table 1 Genotype and gene frequencies of HPA-1 to HPA-11, HPA-13, -14, -15 and HPA-17 in Thai blood donors
HPA
HPA-1
HPA-2
HPA-3
HPA-4
HPA-5
HPA-6
HPA-7
HPA-8
HPA-9
HPA-10
HPA-11
HPA-13
HPA-14
HPA-15
HPA-17

aa
10,122
(96.31)
9,548
(90.85)
651
(32.4)
10,489
(99.8)
9,821
(93.44)
10,186
(96.92)
2,009
(100)
2,007
(99.9)
2,009
(100)
2,008
(99.95)
2,009
(100)
2,009
(100)
2,007
(99.9)
542
(26.98)
2,008
(99.95)

Genotype (%)
ab
383
(3.64)
935
(8.9)
965
(48.03)
21
(0.2)
677
(6.44)
323
(3.07)
0
(0)
2
(0.1)
0
(0)
1
(0.05)
0
(0)
0
(0)
2
(0.1)
1047
(52.12)
1
(0.05)

bb
5
(0.05)
27
(0.26)
393
(19.56)
0
(0)
12
(0.11)
1
(0.01)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
420
(20.91)
0
(0)

Gene frequencies
HPA-1a
HPA-1b
HPA-2a
HPA-2b
HPA-3a
HPA-3b
HPA-4a
HPA-4b
HPA-5a
HPA-5b
HPA-6a
HPA-6b
HPA-7a
HPA-7b
HPA-8a
HPA-8b
HPA-9a
HPA-9b
HPA-10a
HPA-10b
HPA-11a
HPA-11b
HPA-13a
HPA-13b
HPA-14a
HPA-14b
HPA-15a
HPA-15b
HPA-17a
HPA-17b

0.981
0.019
0.953
0.047
0.564
0.436
0.999
0.001
0.967
0.033
0.985
0.015
1.000
0.000
0.999
0.001
1.000
0.000
0.999
0.001
1.000
0.000
1.000
0.000
0.999
0.001
0.530
0.470
0.999
0.001

n of each HPA-1, -2, -4, -5, -6 is 10,510 donors; n of each HPA-3, -7, -8, -9, -10, -11, -13, -14, -15, -17 is 2,009 donors
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ธานน อินอรวงศ์สกุล และคณะ

อืน่ เพิม่ เติมพบว่า HPA-7b, -9b, -11b และ HPA-13b ไม่พบใน
กลุม่ ประชากรนี้ ดังนัน้ genotype frequencies ของทัง้ HPA-7a,
-9a, -11a และ -13a เท่ากับ 1.000 ดังแสดงใน Table 1 ในขณะ
ที่ HPA-8a8b, -10a10b, -14a14b และ -17a17b พบได้จำ� นวน
2, 1, 2 และ 1 ราย ตามล�ำดับ โดยมี genotype frequencies
เป็ น HPA-8a และ HPA-8b เท่ากับ 0.999 และ 0.001, HPA10a และ HPA-10b เท่ากับ 0.999 และ 0.001, HPA-14a และ
HPA-14b เท่ากับ 0.999 และ 0.001, HPA-17a และ HPA-17b
เท่ากับ 0.999 และ 0.001 ตามล�ำดับ
เนื่องจากความถีข่ องจีโนไทป์ HPA บางระบบทีม่ คี วามส�ำคัญ
ทางคลินิกพบได้นอ้ ยในกลุม่ ประชากรจ�ำนวน 2,009 ราย ทางฝ่ าย
ห้องปฏิบตั กิ ารพิเศษมีความต้องการทีจ่ ะจัดเตรียมเซลล์มาตรฐาน
ให้เหมาะสมส�ำหรับตรวจหาแอนติบอดีต่อเกล็ดเลือดทีพ่ บปัญหาได้
บ่อยในผูป้ ่ วยคนไทย ดังนัน้ ในช่วงตัง้ แต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557
ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ได้ทำ� การตรวจจีโนไทป์ HPA-1,
-2, -4, -5 และ HPA -6 ด้วยวิธี real time PCR จากตัวอย่าง
ดีเอ็นเอผูบ้ ริจาคเลือดเพิม่ เติมจ�ำนวน 8,501 ราย พบว่า จีโนไทป์
ของ HPA-1b, -2b และ -5b ทีพ่ บได้นอ้ ยในกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน
2,009 ราย แต่เมือ่ ท�ำการตรวจเพิม่ เติมพบ HPA-1b1b, -2b2b,
-5b5b และ -6b6b ได้จำ� นวน 4, 22, 10 และ 1 ราย ตามล�ำดับ
เมือ่ เปรียบเทียบความถีจ่ โี นไทป์ ของ HPA-1 ถึง HPA-6 และ
HPA-15 ในกลุม่ ผูบ้ ริจาคเลือดคนไทยของการศึกษานี้จำ� นวน 2,009
ราย กับกลุม่ ผูบ้ ริจาคเลือดคนไทยภาคกลางทีเ่ คยรายงานไว้10 พบ
ว่าไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ (p > 0.05) แต่เมือ่ เปรียบ
เทียบกับผูบ้ ริจาคเลือดคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ13พบว่า มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ (p < 0.05) เฉพาะความถีข่ องจีโนไทป์
HPA-1 เท่านัน้ และเมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ ประชากรเอเชียทีเ่ คย
รายงานไว้13-19 ส�ำหรับความถีข่ องจีโนไทป์ HPA-1 ไม่มคี วามแตก
ต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญกับกลุม่ ประชากรเวียดนามและเกาหลี (p
> 0.05) แต่พบความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญกับกลุม่ ประชากร
Malay-Malay, ญีป่ ่ นุ จีนฮัน่ และไต้หวัน (p < 0.05) ส่วนความถี่
ของจีโนไทป์ HPA-2 พบความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญกับกลุม่
ประชากรเกาหลี ญีป่ ่ นุ และจีนฮัน่ (p < 0.05) และความถีข่ อง
จีโนไทป์ HPA-3 พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญกับกลุม่
ประชากร Malay-Malay, เวียดนาม ญีป่ ่ นุ และจีนฮัน่ (p < 0.05)
ส�ำหรับความถีจ่ โี นไทป์ HPA-4 พบความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ
กับกลุม่ ประชากร Malay-Malay, เกาหลี ญีป่ ่ นุ และจีนฮัน่ (p
< 0.05) ส่วนความถีจ่ โี นไทป์ HPA-5 พบความแตกต่างกับกลุม่
ประชากร Malay-Malay และจีนฮัน่ (p < 0.05) ส่วนความถีข่ อง
จีโนไทป์ HPA-6 พบความแตกต่างกับกลุม่ ประชากรไต้หวัน (p

< 0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญของจีโนไทป์
HPA-15 กับทุกกลุม่ ประชากร (p > 0.05) รายละเอียดดังแสดง
ใน Table 2
วิจารณ์
การศึกษาความถีข่ องจีโนไทป์ HPA โดยเฉพาะระบบทีม่ คี วาม
ส�ำคัญทางคลินิก คือ ระบบ HPA-1 ถึง HPA-6 และ HPA-15
นอกจากจะใช้เป็ นข้อมูลในการจัดหาเกล็ดเลือดจากผูบ้ ริจาคเลือด
ทีเ่ ป็ น HPA-matched ให้กบั ผูป้ ่ วยทีพ่ บการสร้างแอนติบอดีต่อ
เกล็ดเลือดแล ้วยังใช้ในการจัดเตรียมเซลล์มาตรฐานส�ำหรับตรวจ
หาแอนติบอดีในผูป้ ่ วย ดังนัน้ การเพิม่ จ�ำนวนข้อมูลของความถีข่ อง
ยีนและจีโนไทป์ ของ HPA ทัง้ ระบบ HPA-1 ถึง HPA-6 และ
HPA-15 รวมทัง้ ระบบอืน่ ทีพ่ บว่า ท�ำให้เกิดปัญหา PTR, PTP
และ FNAIT จะเป็ นประโยชน์ในการท�ำนายความเสีย่ งต่อการเกิด
platelet-specific alloimmunization ของแต่ละกลุม่ ประชากร
อีกทัง้ เพิม่ ความสามารถในการเตรียมจัดหาเกล็ดเลือดทีเ่ ข้ากันได้
ให้กบั ผูป้ ่ วย20,21
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.
2557 ผลการตรวจจีโนไทป์ HPA-1 ถึง HPA-6 และ HPA-15
ในตัวอย่างดีเอ็นเอของผูบ้ ริจาคเลือด จ�ำนวน 2,009 ราย ซึง่ เมือ่
เปรียบเทียบการกระจายจีโนไทป์ ของ HPA ทีเ่ คยรายงานไว้โดยภา
วิณี คุปตวินทุ และคณะ10 ในปี พ.ศ. 2548 ในผูบ้ ริจาคเลือดจ�ำนวน
500 ราย พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p
> 0.05) ทัง้ นี้จโี นไทป์ HPA-1b1b, HPA-2b2b และ HPA-5b5b
ซึง่ ไม่พบในรายงานทีผ่ ่านมา จะเห็นได้วา่ เมือ่ เพิม่ จ�ำนวนประชากร
ทีศ่ ึกษาสามารถพบจีโนไทป์ ทพ่ี บได้นอ้ ยได้ ขณะทีจ่ โี นไทป์ ชนิดที่
หายาก เช่น HPA-4b4b และ HPA-6b6b ยังไม่พบในตัวอย่าง
ประชากรทีเ่ พิม่ ขึ้น ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้ทำ� การตรวจจีโนไทป์
HPA ระบบอืน่ เพิม่ เติม คือ HPA-7, -8, -9, -10, -11, -13, -14,
และ -17 พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นจีโนไทป์ แบบ homozygous aa
และ heterozygous ab พบได้นอ้ ย ส่วน homozygous bb คือ
HPA-7b, -9b, -11b และ -13b ไม่พบในการศึกษานี้ เช่นเดียว
กับรายงานของ Tomoya Hayashi และคณะทีร่ ายงานในกลุม่
ผูบ้ ริจาคเลือดชาวญีป่ ่ นุ จ�ำนวน 2,170 ราย ก็ไม่พบจีโนไทป์ ชนิด
HPA-7b, -8b, -9b, -10b, -11b, -13b, -14b และ -17b22 ดังนัน้
โอกาสทีผ่ ูป้ ่ วยจะสร้างแอนติบอดีต่อ HPA-7b, -8b, -9b, -10b,
-11b, -13b, -14b และ -17b พบได้นอ้ ยในทุกกลุม่ ประชากร
เนื่องจากฝ่ ายห้องปฏิบตั กิ ารพิเศษ ยังขาดเซลล์มาตรฐานจาก
ผูบ้ ริจาคเลือดทีม่ จี โี นไทป์ HPA ทีพ่ บได้นอ้ ย ดังนัน้ ในช่วงตัง้ แต่
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 จึงมีการ
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1a
1b
2a
10,510 0.981
0.019
0.953
Thai (This study)
10
500
0.985
0.015
0.952
Central Thai
b
b
13
300
0.972
0.028
0.938
Northeastern Thai
a
a
200
0.975
0.025
0.963
Malay-Malay14
15
107
0.986
0.014
0.953
Vietnamese
16
200
0.988
0.012
0.923a
Korean
331
0.998a 0.002 a 0.900b
Japanese17
1,000
0.994a 0.006 a 0.952b
Han Chinese18
566
0.997b 0.003 b 0.960
Taiwanese19
NA = not applicable; ap < 0.05; bp < 0.01; *n = 2009

2b
0.047
0.048
0.062
0.037
0.047
0.077 a
0.100 b
0.049 b
0.040

3a
0.564*
0.560
0.533
0.503a
0.486a
0.555
0.718b
0.595a
0.575

3b
0.436*
0.440
0.467
0.497 a
0.514 a
0.445
0.282 b
0.406 a
0.425

4a
0.999
0.100
1.000
0.995a
1.000
0.990b
0.989b
0.996b
0.998

HPA

N
Population

Table 2 Gene frequencies of HPA-1 to -6 and HPA-15 in Thai blood donors and Asian populations

4b
0.001
0.000
0.000
0.005 a
0.000
0.010 b
0.011b
0.005 b
0.002

5a
0.967
0.968
0.963
0.950a
0.972
0.978
0.973
0.986b
0.985

5b
0.033
0.032
0.037
0.050 a
0.028
0.022
0.027
0.014 b
0.015

6a
0.985
0.986
0.985
0.992
0.980
NA
NA
0.986
0.963a

6b
0.015
0.014
0.015
0.008
0.014
NA
NA
0.014
0.037 a

15a
0.530*
0.509
0.495
0.515
0.477
NA
NA
0.532
0.538

15b
0.470*
0.491
0.505
0.485
0.523
NA
NA
0.468
0.462

ความถีข่ องจีโนไทป์ HPA-1 ถึง HPA-11, HPA-13, -14, -15 และ HPA-17 ในผูบ้ ริจาคโลหิตคนไทย
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ตรวจจีโนไทป์ เพิม่ เติม เฉพาะบางระบบ คือ HPA-1, -2, -4, -5,
และ -6 ซึง่ ในผูบ้ ริจาคเลือดจ�ำนวน 8,501 ราย พบว่า สามารถ
ตรวจพบ HPA-6b6b จ�ำนวน 1 ราย ขณะทีไ่ ม่พบ HPA-4b4b
แต่พบจ�ำนวนของ HPA-4a4b เพิม่ ขึ้น แสดงว่า HPA-4b4b
เป็ นจีโนไทป์ หายากในกลุม่ ประชากรไทย หากผูป้ ่ วยทีม่ จี โี นไทป์
HPA-4a4a ได้รบั เกล็ดเลือดทีเ่ ป็ น HPA-4a4b อาจกระตุน้ ให้
สร้าง anti-HPA-4b ได้ ซึง่ แอนติบอดีน้ ีมรี ายงานการเกิด FNAIT
ในทารกแรกเกิดทัง้ ในชาวญีป่ ่ นุ และ Caucasians23,24 เช่นเดียว
กับการพบจีโนไทป์ HPA-6b6b ร่วมกับ HPA-6a6b ในจ�ำนวน
ทีเ่ พิม่ ขึ้นแสดงว่าการสร้าง anti-HPA-6b อาจพบได้ในประชากร
ไทย จากรายงานในปี พ.ศ. 2559 อรรถพล ศรีสุดดี และคณะ ได้
รายงานว่า พบ anti-HPA-6b ร่วมกับ anti-HLA ในผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะ
thrombocytopenia6 ส�ำหรับจีโนไทป์ HPA-1b1b พบได้ 0.05%
แสดงว่า ผูป้ ่ วยทีส่ ร้าง anti-HPA-1a ซึง่ เป็ นสาเหตุของการเกิด
thrombocytopenia, PTR, PTP และ FNAIT สามารถพบได้ใน
กลุม่ ประชากรไทย แต่พบได้นอ้ ยกว่าในกลุม่ Caucasians4,23,25-28
ส�ำหรับจีโนไทป์ HPA-2b2b และ HPA-5b5b พบ 0.26% และ
0.12% ตามล�ำดับ แสดงว่ายังมีโอกาสทีจ่ ะพบผูป้ ่ วยทีม่ กี ารสร้าง
anti-HPA-2a และ anti-HPA-5a ซึง่ เป็ นสาเหตุสำ� คัญในการเกิด
PTP และ FNAIT28-30
เมือ่ เปรียบเทียบความถีจ่ โี นไทป์ HPA-1 ถึง HPA-6 และ HPA15 ในกลุม่ ผูบ้ ริจาคเลือดคนไทยในการศึกษานี้กบั ผูบ้ ริจาคเลือด
คนไทยภาคกลางทีเ่ คยรายงานไว้10 ไม่พบความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญแต่พบความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญกับผูบ้ ริจาคเลือด
คนไทยภาคตะวันเฉียงเหนือ13 เฉพาะความถีข่ อง HPA-1 เท่านัน้
เมือ่ เปรียบเทียบความถีจ่ โี นไทป์ HPA-1 ถึง HPA-6 และ HPA-15
ในผูบ้ ริจาคเลือดคนไทยครัง้ นี้กบั กลุม่ ประชากรอืน่ ในเอเชียทีเ่ คย
รายงานไว้ Malay-Malay, เวียดนาม ญีป่ ่ นุ เกาหลี และจีน14-19
พบว่า มีจโี นไทป์ ของ HPA-15 ทีไ่ ม่พบความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญสอดคล้องกับการศึกษาจีโนไทป์ HPA ในผูบ้ ริจาคเลือด
ทีเ่ คยรายงานไว้10,19
สรุป
การศึกษานี้ได้รายงานความถีข่ องจีโนไทป์ HPA-1 ถึง HPA11, -13, -14, -15 และ HPA-17 ในผูบ้ ริจาคเลือดคนไทย ซึง่
เป็ นข้อมูลทีส่ ามารถน�ำไปใช้ในการจัดหาเกล็ดเลือดจากผูบ้ ริจาค
เลือดทีเ่ ป็ น HPA-matched ให้กบั ผูป้ ่ วยทีส่ ร้างแอนติบอดีต่อ
เกล็ดเลือด อีกทัง้ ใช้ในการเตรียมเซลล์มาตรฐานทีเ่ หมาะสมใน
การตรวจแยกชนิดของแอนติบอดี เพือ่ ช่วยเพิม่ ความปลอดภัย
ของการให้เกล็ดเลือดกับผูป้ ่ วย

วารสารโลหิตวทิ ยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 31 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มีนาคม 2564
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