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การทดสอบแอนติบอดีตอ HLA ในผูปวยกอนไดรับการปลูกถายไต
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บทนำา

แอนติบอดีตอ human leukocyte antigen (HLA) เปน 

หนึ่งในปจจัยสำ�คัญที่มีผลตออัตร�ก�รอยูรอดของไตที่ไดรับก�ร

ปลูกถ�ย ก�รที่ผูปวยมีแอนติบอดีที่จำ�เพ�ะตอแอนติเจน HLA 

ของผูบริจ�ค (donor-specific HLA antibody, DSA) กอนที่

จะไดรับก�รปลูกถ�ยไตนั้นเปนปจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญตอก�รเกิด 

antibody-mediated rejection และก�รสูญเสียไต1-4  อย�ง

ไรก็ต�ม DSA ที่ตรวจพบในผูปวยทุกร�ยไมไดมีคว�มสำ�คัญ

ท�งคลินิกเท�เทียมกันหมด ปจจุบันไดมีก�รพัฒน�เทคนิคก�ร

ตรวจวิเคร�ะหแอนติบอดีตอแอนติเจน HLA โดยใชเทคโนโลยี 

multiplex fluorescence-based solid phase immunoassay 

(Luminex assay) รวมกับก�รใช single antigen bead ใน

ก�รทดสอบห�แอนติบอดีตอ HLA ที่มีคว�มไวและคว�มจำ�เพ�ะ 

สูง แตเทคโนโลยีนี้มีขอจำ�กัด คือ ส�ม�รถเกิดผลบวกปลอมและ 

ผลลบปลอมได5 ซึ่งอ�จเกิดจ�กคว�มหล�กหล�ยในแงของคว�ม 

หน�แนน รูปร�ง และก�รเรียงตัวของแอนติเจน HLA บน micro-

particle bead ซึ่งผูใชควรทร�บถึงขอจำ�กัดในก�รแปลผลก�ร

ทดสอบ เพื่อที่จะไดประโยชนสูงสุดในก�รนำ�ผลไปใชในท�งคลินิก 

ในบทคว�มฟนวิช�นี้ สวนแรกของเนื้อห�จะกล�วถึงหลักก�ร 

ขอพึงรูท�งเทคนิคของก�รทดสอบห�แอนติบอดีตอ HLA ดวย 

วิธี Luminex และตอม�จะกล�วถึงก�รนำ�ขอมูลแอนติบอดีตอ 

แอนติเจน HLA ไปใชในก�รระบุ unacceptable antigen ใน 

ผูปวยที่ขึ้นทะเบียนรอรับก�รปลูกถ�ยไต

Multiplex solid phase immunoassay (Luminex assay)

หลักการตรวจวิเคราะห 

ในปจจุบัน multiplex solid phase immunoassay (Luminex 

assay) เปนเทคโนโลยีที่ไดรับคว�มนิยมใชในหองปฏิบัติก�ร HLA 

เปนอย�งม�ก6 ในประเทศไทยเอง หองปฏิบัติก�ร HLA ที่ให 

บริก�รตรวจแอนติบอดีตอแอนติเจน HLA ก็ใชเทคโนโลยีนี้ใน 

ก�รตรวจทุกหองปฏิบัติก�ร ดังนั้นบทคว�มนี้จึงขอกล�วถึงเฉพ�ะ

เทคนิค Luminex assay ในก�รตรวจห�แอนติบอดีตอแอนติเจน 

HLA

Luminex assay คือ ก�รทดสอบโดยใช microparticle 

bead ซึ่งมีสียอมเรืองแสงในเม็ด bead เปนพื้นฐ�นของก�รตรวจ

วิเคร�ะห5  ภ�ยใน microparticle bead มีสียอมเรืองแสง 2 สี

ปนกันอยูในสัดสวนที่แตกต�งกันในแตละ bead ทำ�ใหส�ม�รถบง 

บอกถึงคว�มแตกต�งของแตละ bead ได โดยในหลุมก�รทดสอบ 

1 หลุมส�ม�รถมีเม็ด bead ที่แตกต�งกันปะปนกันไดเปนจำ�นวน

ม�ก ก�รตรวจวิธีนี้จึงเหม�ะกับก�รวิเคร�ะหท�งด�น HLA ซึ่งมี

คว�มหล�กหล�ยของแอนติเจนเปนอย�งม�ก เครื่อง Luminex 

fluoroanalyzer ส�ม�รถสงสัญญ�ณเลเซอรได 2 สี โดยเลเซอรที่

หนึ่งจะใชในก�รกระตุนสีเรืองแสงที่อยูภ�ยใน bead เพื่อใชระบุ

หม�ยเลข bead และเลเซอรที่สองใชในก�รวิเคร�ะหก�รจับ 

ระหว�งแอนติบอดีกับแอนติเจน HLA บน bead ในก�รตรวจ

วิเคร�ะหจะนำ�ซีรัมของผูปวยไปทดสอบกับ microparticle bead 

ซึ่งมีแอนติเจน HLA บริสุทธิ์เคลือบอยูบนผิวของ bead  ห�กใน

ซีรัมผูปวยมีแอนติบอดีซึ่งจำ�เพ�ะตอแอนติเจน HLA บน bead 

เมื่อใส anti-human immunoglobulin G (IgG) ซึ่งเชื่อมตอกับ

สีเรืองแสง anti-human IgG จะจับกับแอนติบอดีตอแอนติเจน 

HLA ซึ่งจับอยูกับแอนติเจนเป�หม�ยบน bead และเมื่อนำ�ไปตรวจ

วิเคร�ะหในเครื่อง Luminex จะส�ม�รถตรวจไดผลบวกหรือระบุ

คว�มจำ�เพ�ะของแอนติบอดีได (ขึ้นอยูกับชนิดของ microparticle 

bead) จ�กก�รตรวจวัดระดับคว�มเขมของสีเรืองแสง (mean 

fluorescence intensity, MFI) 

Microparticle bead ที่ใชทดสอบแบงไดเปน 3 ประเภทต�ม

ลักษณะของแอนติเจน HLA ที่เคลือบอยูบนผิว bead ไดแก pooled 

antigen bead, phenotypic bead และ single antigen bead

Pooled antigen bead หรืออ�จเรียกง�ยๆ ว� screening 

bead คือ bead ที่มีแอนติเจน HLA class I หรือ class II อยูอย�ง

หล�กหล�ยบน bead   โดยแอนติเจน HLA ที่นำ�ม�เคลือบบน 

bead นี้ไดม�จ�ก cell line (โดยสวนใหญคือ Epstein-Barr 

virus (EBV) transformed B-cell line) จำ�นวนหล�ยๆ cell 

line  ก�รทดสอบกับ pooled antigen bead จะใหผลเปนบวก 

หรือลบ และใชในก�รตรวจคัดกรองห�แอนติบอดีตอแอนติเจน 

HLA



ดวงตะวัน  ธรรมาณิชานนท

J Hematol Transfus Med  Vol. 25  No. 3  July-September 2015

230

Phenotypic bead หรืออ�จเรียกว� PRA bead เปน 

bead ที่มี  HLA phenotype (class I หรือ class II) ที่ไดม�

จ�ก cell line เพียงหนึ่ง cell line ซึ่งมีแอนติเจน HLA จ�กคน

เพียงหนึ่งคน นำ�ม�เคลือบบนผิว bead  phenotypic bead นี้

ใชในก�รตรวจห�ค� panel reactive antibody (PRA) โดย

คำ�นวณจ�กรอยละของ bead ที่ใหผลบวก ผูปวยที่ขึ้นทะเบียน

รอรับก�รปลูกถ�ยไตที่มีผลบวกจ�ก screening bead ตองไดรับ

ก�รตรวจโดย phenotypic bead เพื่อนำ�ค� PRA ไปใชในก�ร

คำ�นวณคะแนนเพื่อจัดลำ�ดับในก�รจัดสรรไตจ�กผูบริจ�คที่เสีย

ชีวิต  นอกจ�กนี้ในผูปวยที่มีผูบริจ�คไตที่มีชีวิต ควรไดรับก�ร

ตรวจห�ค� PRA กอนปลูกถ�ยไตเชนกัน เพื่อเปนก�รประเมิน

คว�มเสี่ยงท�งภูมิคุมกันกอนไดรับก�รปลูกถ�ยไต 

Single antigen bead (SAB) เปน bead ซึ่งถูกเคลือบ 

ดวยแอนติเจน HLA เพียงแอนติเจนเดียว  SAB assay มีคว�มไว

และคว�มจำ�เพ�ะสูง จึงใชในก�รบงบอกคว�มจำ�เพ�ะของแอนติบอดี

ในซีรัมของผูปวย ผลคว�มจำ�เพ�ะของแอนติบอดีตอแอนติเจน 

HLA ที่ตรวจไดจ�กก�รทดสอบ Luminex assay จะถูกนำ�ไป

เปรียบเทียบกับแอนติเจน HLA ของผูบริจ�คเพื่อบงว�ผูปวยมี

หรือไมมี DSA ตอผูบริจ�ค

ขอพึงรูทางเทคนิค 

1. ความหลากหลายของปริมาณแอนติเจนบน bead 

บน bead ทั้ง 3 ประเภทคือ pooled antigen bead, pheno-

typic bead และ SAB มีคว�มแตกต�งในแงคว�มหน�แนน 

ของแอนติเจนชนิดเดียวกัน แม bead ทั้ง 3 ประเภท มีแอนติเจน 

HLA ชนิดเดียวกันแตคว�มหน�แนนของแอนติเจนนั้นบน bead 

แตละประเภทมีปริม�ณคว�มหน�แนนที่ไมเท�กัน6 นอกจ�กนี้ 

บ�งแอนติเจนหรืออัลลีล HLA ซึ่งมีอยูบน pooled antigen 

bead หรือ phenotypic bead อ�จไมปร�กฏอยูบน SAB และ

ในท�งกลับกันแอนติเจนหรืออัลลีล HLA ซึ่งมีอยูบน SAB  ก็

อ�จไมปร�กฏอยูบน pooled antigen bead หรือ phenotypic 

bead7 ซึ่งก�รที่มีแอนติเจนหรืออัลลีล ปร�กฏอย�งไมสม่ำ�เสมอใน 

bead แตละประเภทนี้อ�จสงผลใหผลก�รทดสอบที่ไดจ�ก bead 

แตละประเภทไมเปนไปในทิศท�งเดียวกันได

นอกจ�กคว�มแตกต�งของ bead แตละประเภทแลว เมื่อ 

เปรียบเทียบเฉพ�ะใน SAB assay อย�งเดียว ก็พบว�มีคว�ม 

หล�กหล�ยเชนกัน คว�มหน�แนนของแอนติเจน HLA บนแตละ 

bead ใน SAB assay ของบริษัทเดียวกัน ก็มีคว�มหน�แนนไม 

เท�กัน8 และ ใน SAB assay ของบริษัทผูผลิตน้ำ�ย�ต�งบริษัทกัน

ก็มีคว�มหน�แนนไมเท�กัน9   ก�รที่มีคว�มหน�แนนของแอนติเจน 

แตกต�งกันนี้จะสงผลตอก�รแปลค� mean fluorescence 

intensity (MFI)  ห�กในซีรัมผูปวยมีแอนติบอดีปริม�ณม�ก 

แตบน bead มีคว�มหน�แนนของแอนติเจนเป�หม�ยนอย เมื่อ

แอนติบอดีจับบน bead จะเกิดภ�วะ saturation ของแอนติเจน 

และไดค� MFI ที่ต่ำ�กว�คว�มเปนจริง เพร�ะยังมีแอนติบอดีที่ไมมี

แอนติเจนใหจับเหลืออยู

2. ความหลากหลายของคุณภาพแอนติเจนบน bead 

ในขั้นตอนก�รผลิตน้ำ�ย�ของก�รทำ�ใหแอนติเจน HLA ฉ�บ

อยูบน microparticle bead นั้น มีผลใหรูปร�งต�มธรรมช�ติของ

โปรตีนเปลี่ยนแปลงไป10-11 และทำ�ใหเกิดก�รเปดเผย epitope ของ

แอนติเจน HLA ซึ่งโดยปกติจะไมถูกตรวจพบในรูปร�งต�มธรรมช�ติ 

สงผลใหเกิดผลบวกปลอมเมื่อทำ�ก�รทดสอบได12 Gombos และ

คณะไดทำ�ก�รเปรียบเทียบผลก�รตรวจห�แอนติบอดีตอแอนติเจน 

HLA โดย 3 วิธีคือ  complement-dependent cytotoxicity 

(CDC), enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) และ 

SAB assay ในซีรัมของผูปวยเข�คิวรอปลูกถ�ยไต13 พบว�ในผูปวย 

133 ร�ยที่ไมมีประวัติก�รไดรับก�รกระตุนจ�กแอนติเจน HLA ของ

บุคคลอื่นม�กอน (allo-HLA sensitization) มีผูปวยจำ�นวน 102 

ร�ย (คิดเปนรอยละ 77) ที่ใหผลบวกกับ SAB assay ในขณะที่ 

รอยละ 98 ของผูปวยใหผลลบโดยวิธี ELISA และ CDC คณะ

ผูศึกษ�สรุปว� แอนติบอดีตอแอนติเจน HLA ที่ตรวจพบโดยวิธี 

SAB assay ในผูปวยที่ไมมีประวัติ sensitization ม�กอนน�

จะเปนผลบวกปลอมซึ่งเกิดจ�กโมเลกุล HLA ที่เปลี่ยนแปลง

โครงสร�งต�มธรรมช�ติไป (denatured molecule) บน single 

antigen bead 

3. สารรบกวน (interference)

IgM antibody หรือ serum factor อื่นๆ ส�ม�รถรบกวน

ก�รจับของ secondary antibody (fluorescence-conjugated 

anti-human IgG) สงผลใหเกิดผลลบปลอม (false-negative)8 

ซึ่งหองปฏิบัติก�รส�ม�รถแกปญห�เพื่อลดก�รรบกวนของ IgM 

antibody ไดโดยก�รเจือจ�งซีรัม (serum dilution) หรือ เติม

ส�ร EDTA/dithiothreitol (DTT) หรือก�รใชคว�มรอน14-15

นอกจ�ก IgM antibody หรือส�รอื่นๆ ที่มีอยูในซีรัม ส�ร 

จ�กภ�ยนอกที่ผูปวยไดรับเข�ไปส�ม�รถรบกวนและสงผลตอก�ร

ทดสอบไดเชนกัน เชน intravenous immunoglobulin (IVIG)16, 

antithymocyte globulin17 และ proteasome inhibitor 

(bortezomib)16 มีร�ยง�นก�รศึกษ�พบว�ซีรัมของผูปวยที่ไดรับ 

IVIG มีค� MFI ของ negative control bead สูงขึ้นม�กกว� 

5 เท�เมื่อเทียบกับค� MFI กอนไดรับย�16  สวนย� antithymocyte 

globulin พบว�สงผลใหเกิดผลบวกปลอมตอแอนติเจน HLA 
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บ�งแอนติเจนได17

4. มีการใช epitope เปาหมายรวมกันในหลาย bead

บ�งครั้งผูปวยอ�จมีแอนติบอดีตอ common หรือ public 

epitope ซึ่งเมื่อทำ�ก�รทดสอบ แอนติบอดีจะจับกับ common 

หรือ public epitope จึงทำ�ใหแอนติบอดีมีก�รจับกระจ�ยอยูบน

หล�ย bead สงผลใหค� MFI ของ bead ที่มีก�รจับระหว�ง

แอนติบอดีตอแอนติเจนเป�หม�ยมีค�ต่ำ�ลง18

5. ความซับซอนของโครงสรางโมเลกุล HLA-DQ 

แอนติเจน HLA-DQ เปนโปรตีนที่มีลักษณะเปน heterodimer 

ประกอบขึ้นม�จ�กโปรตีน 2 เสนคือส�ย α และส�ย β ซึ่งถูก

ถอดรหัสท�งพันธุกรรมม�จ�กยีน HLA-DQA1 และยีน HLA- 

DQB1 ต�มลำ�ดับ แอนติเจน HLA-DQ มีลักษณะแตกต�งจ�ก

แอนติเจน HLA-DR ในแงที่ทั้งส�ย α และ β ของแอนติเจน 

HLA-DQ นั้นมีคว�มหล�กหล�ยของอัลลีล (polymorphic) โดย

ส�ย α มีคว�มหล�กหล�ยของอัลลีลนอยกว�ส�ย β ในขณะที่

คว�มหล�กหล�ยของแอนติเจน HLA-DR ขึ้นกับคว�มหล�กหล�ย 

ของอัลลีลในส�ย β เปนหลัก โดยที่ส�ย α ของแอนติเจน HLA-

DR แทบไมมีคว�มหล�กหล�ยของอัลลีลเลย19

ก�รบงชี้คว�มจำ�เพ�ะของแอนติบอดีตอ HLA-DQ โดยสวน

ใหญหองปฏิบัติก�รจะบงชี้คว�มจำ�เพ�ะโดยพิจ�รณ�ส�ย β เปน

หลัก แตจ�กก�รศึกษ�โดย Tamber AR และคณะ20 ในผูปวย

ที่รอปลูกถ�ยไตที่มีแอนติบอดีตอแอนติเจน HLA-DQ 74 ร�ย 

พบว�รอยละ 13 ของผูปวยมีแอนติบอดีตอ epitope ที่อยูเฉพ�ะ

บนส�ย DQα และรอยละ 33 ของผูปวยมีแอนติบอดีจำ�เพ�ะตอ 

epitope ที่ม�จ�กกรดอะมิโนของทั้งส�ย α และ β ซึ่งหม�ยคว�ม 

ว� epitope ที่แอนติบอดีจับนั้นเกิดจ�กก�รรวมตัวของส�ย αβ 

ดังนั้นก�รบงชี้คว�มจำ�เพ�ะของแอนติบอดีตอ HLA-DQ โดย

พิจ�รณ�เฉพ�ะส�ย β โดยไมคำ�นึงถึงส�ย α เลยนั้นอ�จทำ�ให 

ก�รบงชี้คว�มจำ�เพ�ะของแอนติบอดีผิดพล�ดได 

การกำาหนด unacceptable antigen ในผูปวยกอนปลูกถายไต

ปจจุบันมีก�รศึกษ�หล�ยร�ยง�นยืนยันถึงคว�มสัมพันธ 

ระหว�งก�รที่ผูปวยมี DSA กอนปลูกถ�ยไต มีผลตอก�รเพิ่มขึ้น 

ของก�รเกิด antibody-mediated rejection หลังปลูกถ�ยไต 

และอัตร�ก�รอยูรอดของไตที่ไดรับปลูกถ�ยลดลง1-4  ดังนั้นผูปวย

ทุกร�ยที่รอรับไตบริจ�คจ�กผูบริจ�คสมองต�ยจึงควรไดรับก�ร

ตรวจห�แอนติบอดีตอแอนติเจน HLA  เพื่อนำ�ขอมูลม�ใชใน

ก�รประเมินคว�มเสี่ยงกอนก�รผ�ตัด ก�รที่ผูปวยมี DSA และ

ผลก�รตรวจคว�มเข�กันได (lymphocyte crossmatch) เปน 

บวกถือเปนขอห�มในก�รปลูกถ�ยไต แตเนื่องจ�กก�รตรวจคว�ม

เข�กันไดใชเวล�ทดสอบน�นสงผลใหเวล� cold ischemic time 

ย�วน�น โดยเฉพ�ะอย�งยิ่งห�กมีผูปวยหล�ยคนที่ใหผลก�ร 

ตรวจคว�มเข�กันไดเปนบวกจะยิ่งทำ�ใหใชเวล�น�นในก�รจัดสรรไต 

ปจจุบันสถ�บันหรือโรงพย�บ�ลที่ทำ�ก�รปลูกถ�ยอวัยวะหล�ยแหง 

ทั่วโลกจึงไดมีก�รพิจ�รณ�กำ�หนด unacceptable HLA antigen 

หรือ ก�รทำ� virtual crossmatch ในผูปวยเข�คิวรอรับไตจ�ก 

ผูบริจ�คสมองต�ย เพื่อลดโอก�สก�รเกิดก�รตรวจคว�มเข�กันได 

เปนบวกและสงผลใหส�ม�รถลดระยะเวล�ของ cold ischemic 

time ได 

ก�รทำ� virtual crossmatch คือ ก�รทำ�น�ยผลของก�ร 

ทดสอบคว�มเข�กันไดระหว�งผูปวยและผูบริจ�คไตลวงหน� 

กอนทำ�ก�รทดสอบคว�มเข�กันไดจริงๆ ในหองปฏิบัติก�ร ซึ่งก�ร 

ทำ�น�ยนี้ใชฐ�นขอมูลของผลก�รทดสอบแอนติบอดีตอ HLA 

ในผูปวยและผล HLA typing ในผูบริจ�ค ห�กผูปวยมีคว�ม

จำ�เพ�ะของแอนติบอดีตรงกับแอนติเจน HLA ใด แอนติเจน 

HLA นั้นจะถูกบงว�เปน “unacceptable antigen” คือแอนติเจน

ที่ผูปวยไมส�ม�รถรับได ขอมูลนี้จะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอรและ

เมื่อมีผูบริจ�คไตสมองต�ย ห�กผูบริจ�คนั้นมีแอนติเจนตรงกับ 

unacceptable antigen ของผูปวย ซีรัมผูปวยจะไมถูกนำ�ม�

ทดสอบคว�มเข�กันได ซึ่งหม�ยถึงว�ผูปวยจะไมมีโอก�สไดรับ

ไตบริจ�คที่มีแอนติเจนตรงกับแอนติบอดีในซีรัมของผูปวยนั่นเอง

ก�รตัดสินใจว�แอนติเจนใดเปน unacceptable antigen นั้น

มีคว�มสำ�คัญเปนอย�งยิ่ง เนื่องจ�กห�กผูปวยมี unacceptable 

antigen เปนจำ�นวนม�ก โอก�สที่ผูปวยจะอยูในร�ยชื่อของผูที่มี

โอก�สรับไตบริจ�คในแตละครั้งก็จะลดลง ในท�งตรงกันข�ม ห�ก

ก�รกำ�หนด unacceptable antigen ทำ�ไดไมถูกตอง คือบงชี้

จำ�นวนไดนอยกว�คว�มเปนจริง อ�จสงผลใหอัตร�ก�รอยูรอดของ

ไตปลูกถ�ยลดลงได

ความแตกตางของคา cut off ในการนิยาม unacceptable 

antigen ในประเทศตางๆ 

ปญห�ที่ยังคงเปนขอถกเถียงคือ ก�รพิจ�รณ�กำ�หนดค� cut 

off ในก�รนิย�ม unacceptable antigen ในผูปวยที่เข�คิวรอรับ

ไตบริจ�ค เนื่องจ�กก�รศึกษ�ในผูปวยที่มี DSA จ�กก�รทดสอบ

โดย solid phase immunoassay (SPI) เพียงอย�งเดียวแตผล

ก�รตรวจคว�มเข�กันไดเปนลบ พบว�อัตร�ก�รเกิด antibody-

mediated rejection (AMR) ภ�ยหลังปลูกถ�ยไตมีคว�มหล�ก

หล�ยตั้งแตรอยละ 20 ถึง รอยละ 551,21-23 แตก็มีก�รศึกษ�ที่ 

ร�ยง�นว� ก�รตรวจพบ DSA ดวยวิธี SPI เพียงอย�งเดียวนั้น 

ไมมีคว�มสัมพันธกับก�รเกิด AMR ที่เพิ่มขึ้น24-26 
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นอกจ�กนี้คว�มสัมพันธระหว�งค� MFI และผลก�รปลูกถ�ย

ไตก็ยังเปนที่ถกเถียงเชนกัน ไดมีก�รศึกษ�ร�ยง�นว� ลักษณะ 

ต�งๆ ของ DSA เชน class  จำ�นวน หรือ ค� MFI ไมมีคว�ม

สัมพันธในก�รทำ�น�ยผลก�รปลูกถ�ยไต21,23 ในขณะที่มีร�ยง�น

ก�รศึกษ�พบว� คว�มแรงของ DSA มีคว�มสัมพันธกับก�รเกิด 

AMR อัตร�ก�รอยูรอดของไตปลูกถ�ย และผลสำ�เร็จของก�รทำ� 

desensitization27  

ปจจุบันยังไมมีก�รกำ�หนดค� cut off ในก�รนิย�ม unaccept-

able antigen ที่เปนม�ตรฐ�นในระดับน�น�ช�ติ  ในสหรัฐอเมริก�

นั้นสถ�บันปลูกถ�ยไตแตละสถ�บันจะกำ�หนดค� cut off  สำ�หรับ

ก�รนิย�ม unacceptable antigen ของผูปวยของแตละสถ�บัน

เอง และขอมูล unacceptable antigen จะถูกสงเข�ไปในฐ�น

ขอมูลของ The United Network for Organ Sharing (UNOS)  

ก�รกำ�หนดค� cut off สำ�หรับนิย�ม unacceptable antigen 

ของประเทศแถบยุโรปที่เข�รวมใน Eurotransplant ก็ขึ้นกับก�ร 

พิจ�รณ�ของแตละประเทศเองเชนกัน จ�ก Table 1 ซึ่งแสดงค� 

cut off ในก�รนิย�ม unacceptable antigen ในแตละประเทศ 

แสดงใหเห็นว� ค� cut off ที่ใชนั ้นมีคว�มหล�กหล�ยเปน 

อย�งม�ก28-31 

การพิจารณากำาหนด unacceptable antigen ในประเทศไทย 

เกณฑก�รจัดสรรไตของศูนยรับบริจ�คอวัยวะ สภ�ก�ช�ดไทย

ในปจจุบัน กำ�หนดไวว�ห�กผูปวยมีแอนติบอดีตรงกับแอนติเจน 

HLA ของผูบริจ�ค จะไมไดรับก�รตรวจคว�มเข�กันได ซึ่งหม�ย

ถึงว�สถ�บันหรือโรงพย�บ�ลซ่ึงเปนศูนยปลูกถ�ยไตตองมีก�ร

กำ�หนด unacceptable antigen ไวในฐ�นขอมูลของผูรอรับไต

บริจ�ค เนื่องจ�กค�ใชจ�ยในก�รตรวจ SAB มีร�ค�แพงม�ก ผูปวย

เข�คิวรอรับไตบริจ�คสวนใหญมีปญห�ในก�รจ�ยค�ตรวจ SAB 

เพื่อบงชี้คว�มจำ�เพ�ะของแอนติบอดีตอแอนติเจน HLA ดังนั้น

ขอมูล unacceptable antigen ของผูปวยสวนใหญจึงไดจ�กก�ร

พิจ�รณ�ผลตรวจวิเคร�ะหดวยน้ำ�ย� PRA bead (phenotypic 

bead) โดย Luminex assay  ในป พ.ศ. 2557 หองปฏิบัติก�ร

ที่รับตรวจแอนติบอดีตอแอนติเจน HLA ทั่วประเทศไดประชุม 

รวมกับศูนยรับบริจ�คอวัยวะ สภ�ก�ช�ดไทย เพื่อพิจ�รณ�เกณฑ 

ก�รกำ�หนด unacceptable antigen ในผูปวยเข�คิวรอรับไต

บริจ�ค ใหเปนม�ตรฐ�นเดียวกันทั่วประเทศ และไดขอสรุปว� 

ทุกสถ�บันควรตองระบุ unacceptable antigen เมื่อแอนติบอดี

ตอแอนติเจน HLA-A, HLA-B และ HLA-DR  จ�กก�รตรวจ

ดวยน้ำ�ย� PRA bead นั้นมีค� mean raw MFI > 2,000 

Table 1 Different cut off levels for the determination of unacceptable HLA antigen in kidney transplantation

Center Allocation 

organization

Number of patient in 

waiting list

XM method Cut off for assignment 

of unacceptable antigen 

by SAB

Ref

Montefiore-Einstein Center for 

Transplantation, USA

UNOS 1,069 FCXM anti-HLA-A, -B, -DR with 

MFI > 5,000

anti-HLA-DQ with MFI 

> 10,000

Marfo et al28

Texas Transplant Institute, 

USA

UNOS Not specified FCXM anti-HLA-A, -B, -C, -DR, 

-DQ, -DP with MFI > 2,000

Bingaman et al29

Regional Transplant Center of 

Lazio Region, Italy

Italian National 

Transplant Centre

Not specified CDC and 

FCXM

anti-HLA-A, -B, -C, -DR, 

DQ with MFI > 5,000

Piazza et al30

Sao Paulo, Brazil Brazilian Transplant 

System

4,400 CDC-AHG anti-HLA-A, -B, -DR with 

MFI > 1,500

Susal et al31

Berlin, Germany Eurotransplant 1,600 CDC anti-HLA-A, -B, -C, -DR,- 

DQ, -DP with MFI > 1,000

Susal et al31

Barcelona, Spain Catalan Transplant 

Organization

1,000 CDC Anti-HLA-A, -B, -DR with 

MFI > 3,000 

Susal et al31

CDC, complement-dependent cytotoxicity;  CDC-AHG, anti-human globulin augmented complement-dependent 

cytotoxicity with FCXM, flow cytometry crossmatch;  HLA, human leukocyte antigen;  MFI, mean fluorescence intensity; 

Ref, reference;  SAB, single antigen bead;  UNOS, United Network for Organ Sharing;  USA, United States of America; 

XM, crossmatch
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ก�รตรวจแอนติบอดีตอแอนติเจน HLA กอนปลูกถ�ยไตนั้น

เปนขั้นตอนสำ�คัญเพื่อใชในก�รประเมินคว�มเสี่ยงท�งภูมิคุมกัน

ในผูปวยกอนไดรับก�รปลูกถ�ยไต ปจจุบันก�รใชเทคนิค solid 

phase immunoassay (SPI) ในก�รตรวจแอนติบอดีตอแอน- 

ติเจน HLA นั้นทำ�ใหก�รตรวจมีคว�มไวเปนอย�งม�ก แตเนื่องจ�ก

เทคนิคนี้มีขอจำ�กัดบ�งอย�งซ่ึงผูใชผลก�รตรวจควรมีคว�มเข�

ใจเพื่อนำ�ผลก�รตรวจไปใชท�งคลินิกไดอย�งถูกตอง หลังจ�ก

ไดมีก�รนำ�เทคนิค SPI ม�ใช หล�ยประเทศไดนำ�ขอมูลผลก�ร

ตรวจแอนติบอดีดวยวิธี SPI ม�ใชในก�รระบุ unacceptable 

antigen ในผูปวยที่เข�คิวรอรับไตบริจ�ค ซึ่งเกณฑในก�รนิย�ม 

unacceptable antigen ก็มีคว�มแตกต�งกันในแตละประเทศ 

ทั่วโลก ในประเทศไทยเองเกณฑก�รพิจ�รณ� unacceptable 

antigen เพิ่งเริ่มใชเปนม�ตรฐ�นเดียวกันทั่วประเทศไดไมน�นนัก 

ผลกระทบตอผูปวยกลุม highly HLA-sensitized จะเปน 

อย�งไร ควรตองมีก�รติดต�มตอไปในอน�คต
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