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บทน�ำ

Anti-Lea เป็นแอนตบิอดทีีอ่าจเกดิจากการกระตุน้หรอืเกดิเอง

ตามธรรมชาต ิซึง่ส่วนใหญ่มกัพบเป็นแอนตบิอดชีนิด IgM การ

เกดิปฏกิริยิาไมพ่งึประสงคห์ลงัรบัโลหติ ในผูป่้วยทีม่ ี anti-Lea 

พบไดน้อ้ยและไมพ่บความรุนแรงถงึข ัน้ผูป่้วยเสยีชวีติ ดว้ยเหตนุี้  

หอ้งปฏบิตักิารในประเทศสวเีดนบางแห่งจงึไมม่แีอนตเิจน  Lea ใน 

screening cells ในรายงานผูป่้วยนี้ เป็นการรายงานผูป่้วยทีเ่กดิ

ปฏกิริยิาไมพ่งึประสงคห์ลงัรบัโลหติแบบเฉียบพลนัชนิดรุนแรงซึง่

เกดิจาก anti-Lea ซึง่คาดวา่เป็นชนิด IgM 

รำยงำนผูป่้วย

ผูป่้วยชาย โรค chronic lymphocytic leukemia (CLL) 

ชาวรสัเซยี อายุ 59 ปี มผีลการตรวจหมูโ่ลหติ A Rh(D) positive 

เขา้รบัการรกัษาเร่งด่วนดว้ยภาวะซดี ผลการตรวจพบวา่ direct 

antiglobulin test (DAT) positive ชนิด IgG บง่บอกถงึภาวะ

ผูป่้วยเป็น autoimmune haemolytic anemia ผลการตรวจ 

antibody screening negative ผูป่้วยไดร้บัโลหติ 3 ยูนิตภายใน

วนัทีเ่ขา้รบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล และไดร้บัโลหติต่อเนื่องอกี 27 

ยูนิตในระยะเวลา 2 เดอืนทีท่ �าการรกัษา ต่อมาภายหลงั ไดต้รวจ

พบ anti-Lea และ DAT ยงัคง positive แต่เป็นชนิด C3d รวม

ท ัง้ตรวจพบ cold autoagglutinin ซึง่ท �าปฏกิริยิาที ่32°C เท่านัน้ 

ในการใหโ้ลหติไดท้ �า crossmatch โดยใชเ้ทคนิค microcolumn ที ่

37°C และ IAT ไดผ้ล compatible ทางโรงพยาบาลจงึจ่ายโลหติ

อกี 8 ยูนิต ภายหลงัรบัโลหติ 13 วนั แพทยข์อโลหติเพิม่ 2 ยูนิต 

ขณะทีก่ �าลงัใหโ้ลหติยูนิตที ่2 นัน้ ผูป่้วยมอีาการกระสบักระส่าย

และปวดหลงับรเิวณดา้นลา่งอย่างรุนแรง ร่วมกบัหนาวส ัน่ จงึหยุด

ใหโ้ลหติทนัท ีผูป่้วยไดร้บัการรกัษาดว้ย oxygen, corticosteroid 

และ antihistamine ท�าใหอ้าการหนาวส ัน่หายไป ภายหลงัผูป่้วย

มไีขสู้งและปสัสาวะเปลีย่นส ีซึง่เขา้กบัภาวะ hemoglobiuria ซึง่

เป็นปฏกิริยิาไมพ่งึประสงคห์ลงัรบัโลหติแบบเฉียบพลนั (acute 

intravascular haemolytic reaction) จากการตรวจทางหอ้ง

ปฏบิตักิาร พบสญัญาณของเมด็เลอืดแดงแตกและไตท�างานผดิ

ปกต ิ ผูป่้วยไดร้บัการรกัษาและสามารถออกจากโรงพยาบาลได ้

ภายใน 3 วนัหลงัเกดิอาการ

กำรตรวจวนิิจฉยัดำ้นน�้ำเหลอืงวทิยำ ในตวัอย่ำงกอ่นและหลงั

กำรเกดิปฏกิริยิำ

ผลการตรวจ ผูป่้วยมหีมูโ่ลหติ A Rh(D) positive โดยผู ้

ป่วยเป็น type A1 ผลการตรวจแอนตเิจนบนเมด็โลหติแดงของผู ้

ป่วย พบวา่ผูป่้วยมแีอนตเิจน Rh C+c+E+e+; K-k+;Kp(a+b-); 

Js(a-b+); M+N-; Jk(a-b+); Le(a-b-); Fy(a+b+) ในช่วงแรกที่

ผูป่้วยมาโรงพยาบาลด่วน การใหโ้ลหติท�าโดย type and screen 

(T/S) เท่านัน้ เพราะคาดวา่ผูป่้วยเป็น autoimmune haemolytic 

anemia หลงัจากผูป่้วยไดโ้ลหติไปแลว้จ�านวน 27 ยูนิต จงึพบ

ความผดิปกตขิอง antibody โดยพบวา่ผูป่้วยม ีanti-Lea [ทีต่รวจ

ยนืยนัแลว้วา่ผูป่้วยมแีอนตเิจนเป็น Le(a-b-)] ซึง่เป็นชนิด IgM 

และ cold autoagglutinin จงึเริ่มท�า crossmatch ที ่37°C และ 

IAT ต่อมา DAT positive ชนิด C3d แต่หลงัจากทีผู่ป่้วยเกดิ

ปฏกิริยิาไมพ่งึประสงคห์ลงัการรบัโลหติ ไดม้กีารตรวจ antibody 

identification โดย conventional tube test พบปฏกิริยิาไม่

จ�าเพาะทีอ่ณุหภมูหิอ้ง ซึง่คาดวา่เป็น anti-HI และปฏกิริยิาหาย

ไปที ่37°C ยกเวน้เซลลท์ีม่แีอนตเิจน Le(a+) ยงัคงเกดิปฏกิริยิา 

จงึท�า crossmatch โดยใช ้column agglutination test อกีคร ัง้

กบัยูนิตทีม่แีอนตเิจน Le(a+) กลบัไดผ้ล compatible เช่นเดมิ 

แต่หากท�าปฏกิริยิาโดย conventional tube test จะพบวา่เกดิ

ปฏกิริยิาที ่37°C ท�าการทดสอบ monocyte monolayer assay 

(MMA) เพือ่ตดิตามอายุของเมด็เลอืดแดงทีใ่หก้บัผูป่้วย พบวา่ม ี

phagocytosis ของ monocyte ท�าลายเมด็เลอืดแดงมากกวา่ 20%

ภายหลงัจากผูป่้วยเกดิอาการไมพ่งึประสงคห์ลงัรบัโลหติ 3 เดอืน 

สามารถตรวจพบ anti-Lea เมือ่ใช ้PEG ที ่Indirect antiglobulin 
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phase และภายหลงัจากนัน้ 6 เดอืน พบวา่ผูป่้วยถกูกระตุน้ให ้

สรา้ง anti-Jka และยงัคงตรวจพบ anti-Jka หลงัจากนัน้ 1 ปี

อภปิรำยและสรุปผล

เนื่องจากผูป่้วยมกีารรบัโลหติมากกวา่ 31 ยูนิตในระยะเวลา 3 

เดอืนจงึไมส่ามารถระบแุหลง่ทีม่าของ anti-Lea ทีพ่บวา่เกดิจากการ

สรา้งตามธรรมชาตหิรอืกระตุน้จากการรบัโลหติ จากการทีไ่มพ่บ

ปฏกิริยิา incompatible เมือ่ท �า crossmatch คาดวา่เกดิจาก 2 

สาเหต ุคอื ความแรงของ anti-Lea ในร่างกายเวลานัน้ท�าปฏกิริยิา

ที ่37°C ซึง่ท �าใหเ้กดิการท�าลายของเมด็เลอืดแดงในร่างกาย และ

ขณะทีใ่หโ้ลหติทีม่แีอนตเิจน Le(a+) นัน้เป็นภาวะทีใ่กลเ้คยีงเวลา

การกระตุน้สรา้งแอนตบิอด ีเป็นทีน่่าสนใจวา่ภายหลงัจากผูป่้วยเกดิ

ปฏกิริยิาหลงัรบัโลหติไมก่ี่สปัดาห ์ยูนิตทีท่ �าใหเ้กดิปฏกิริยิานัน้กลบั

เป็น crossmatch incompatible ซึง่คาดวา่ระดบัของ anti-Lea 

สูงขึ้นหลงัเกดิปฏกิริยิาไมพ่งึประสงคห์ลงัรบัโลหติ  จากรายงานนี้ 

แสดงวา่ anti-Lea  ซึง่เชื่อวา่เป็น harmless antibody อาจเป็น

แอนตบิอดอีกีชนิดหน่ึงทีค่วรตระหนกัวา่สามารถเป็นสาเหตขุอง

การเกดิอาการไมพ่งึประสงคห์ลงัรบัโลหติได ้ จงึควรพจิารณาให ้

ม ีLea แอนตเิจนใน screening cells 
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