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บทความพิเศษ

การอบรมระยะสัน้ ดานอิมมูโนเจเนติกป2006
ณัฏฐยาหิรัญกาญจน
หนวยภูมคิ มุ กันวิทยาภาควิชาจุลชีววิทยาคณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ10330

บทความ พิเศษ นี้ มี จุด ประสงค จะ แนะนํา ให ทาน
ผูอ า นรูจ กั กับกิจกรรมทางการศึกษาที่จัดขึน้ โดยสมาคม
ทางวิชาการเกีย่ วกับImmunogenetics3แหงคือThe
AmericanSocietyforHistocompatibilityand
Immunogenetics(ASHI)TheEuropeanFederationforImmunogenetics(EFI)และAustralasian
andSouthEastAsianTissueTypingAssociation(ASEATTA)ในชือ่ วาSummerSchoolonImmunogeneticsกิจกรรมนี้มีจุดประสงคเพื่อสนับสนุน
ใหนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกนักวิจยั รุน ใหม
บุคลากรในหองปฏิบตั การ
ิ และแพทยจํานวนประมาณ
30คนจากทัว่ โลกมาเรียนรูร วมกันจากผูท รงคุณวุฒิ นอก
จากนียั้ งเปดโอกาสใหผูเข ารวมทุกคนนําเสนอผลงานวิจยั
ของตนเองเพื่ออภิปรายรวมกันซึ่งนอกจากจะเปนการ
ทบทวนความรูและ
 ฝกการนําเสนอในระดับนานาชาติแลว
ยังกอใหเกิดประโยชนตองานวิจยั นัน้ ๆ จากการอภิปราย
และแลกเปลีย่ นองคความรูร วมกันและเปนโอกาสอันดีที่
จะกอใหเกิดความรวมมือกันของนักวิจัยที่มีความสนใจ
เหมือนกันอีกดวยกิจกรรมนีจั้ ดครัง้ แรกทีประเทศ
่
สเปน
ครั้งที่สองที่ประเทศเมกซิโกโดยจัดรวมกับการประชุม
ประจํา ป ของ แต ละ สมาคม สําหรับ ครั้ง ที่ สาม จัด ขึ้น ที่
ประเทศไทยในระหวางวันที่17-20พฤศจิกายนพ.ศ.
2549ทีโรงแรม
่
สวนดุสติ กรุงเทพมหานครชวงกอนการ
ไดรับตนฉบับ30สิงหาคม2550ใหลงตีพิมพ2ตุลาคม 2550
ตองการสําเนาตนฉบับติดตอรศ.พญ.ดร.ณัฎฐยาหิรญ
ั กาญจนคณะ
แพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพฯ10330

ประชุมประจําปครั้งที่30ของสมาคมASEATTAซึ่ง
ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดที่จังหวัดเชียงใหมระหวาง
วันที่22-24พฤศจิกายนพ.ศ.2549โดยมีผูเขารวม
อบรมในSummerSchoolonImmunogeneticsครัง้
นีจํ้ านวน35คนจาก17ประเทศในจํานวนนีเป
้ นโอกาส
อันดีสําหรับนักศึกษาและนักวิจยั ของประเทศไทยจํานวน
ถึง14คนโดยผูเข ารวมอบรมและอาจารยผูท รงคุณวุฒิ
รวมกิจกรรมทัง้ ทางดานวิชาการและสันทนาการรวมกัน
ตลอดเวลา4วันเต็มในฐานะที่ขาพเจาไดรับเกียรติให
เปนผูประสานงานจัดSummerSchoolและรวมเปน
หนึ่งในทีมคณาจารยในครั้งนี้จึงขอถือโอกาสนี้สรุปเนื้อ
หาที่นาสนใจจากกิจกรรมที่ผานมานี้เพื่อเปนการเปด
โอกาส ใน ทาน ผูอาน ไดรับ ประโยชน รวม กับ ผู เขา รวม
อบรมทั้ง35คน(รูปที่1)

รูปที่ 1
หัวขอเรื่องที่ครอบคลุมเริ่มจากการทบทวนความรู
พืน้ ฐานของระบบHLA(OverviewoftheHLAsystem)ทั้งเรื่องยีนวิวัฒนาการลักษณะโครงสรางของ
โปรตีนทัง้ สวนที่จับกับเปบไทดและที่จับกับTcellreceptorหนาทีต่ างๆ ของทัง้ classicalHLAและnon-
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classicalHLAmoleculesโดยProf.CarolynHurley
และรศ.พญ.ดร.ณัฏฐยาหิรัญกาญจนการทบทวน
ความ รู และ ความ กาวหนา เรื่อง การ ยอย และ นํา เสนอ
แอนติเจน(AntigenProcessionandPresentation)
โดยAssoc. Prof.BrianTaitตามดวยการบรรยาย
และอภิปรายเรือ่ งความสําคัญของยีนในระบบHLAใน
โรคตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ โรคภูมิตานเนือ้ เยือ่ ตนเอง
และ โรค ติดเชื้อ บาง ชนิด (Disease Predisposing 
genesintheHLAcomplex:Genesinvolvedand
 their possible mechanisms) โดย Prof. Erik
Thorsby Assoc. Prof. Brian Tait บรรยาย ถึง
เทคนิคตางๆ ทีใช
่ ในการศึกษาระดับการแสดงออกของ
HLAในเนื้อมะเร็งซึ่งมีความจําเปนอยางมากตอการ
กระตุน ภูมคิ มุ กันตอมะเร็ง(LossofHLAexpression
inhumancancer)นอกจากระบบHLAยีนของระบบ
ภูมิคุมกันอีกกลุมหนึ่งซึ่งมีความซับซอนและมีบทบาท
สําคัญตอการตอบสนองทางภูมคิ มุ กันไมแพระบบHLA
นั่นคือยีนของNKreceptorsซึ่งก็ไดผูเชี่ยวชาญคือ
Prof.FrankChristiansenและผศ.ดร.ชาญวิทยลีลา
ยุวัฒนมาบรรยายในหัวขอNKandKIRสําหรับสอง
เรื่องสุดทายซึ่งขาพเจาไดสรุปเนื้อหาที่นาสนใจบางสวน
ไวในบทความนีคื้ อการปลูกถายอวัยวะ(Solidorgan
transplantation)บรรยายโดยProf.FransClaasและ
Prof.PeterNickersonและการปลูกถายเซลลตนกําเนิด
Hematopoieticstemcelltransplantation)บรรยาย
โดยProf.FransClaasและProf.CarolynHurley
บทบาทของHLAในการปลูกถายอวัยวะ(Solidorgan
transplantation)
กลุม ผูป ว ยทีมี่ อวัยวะพิการแตกําเนิดหรือมีสาเหตุมา
จากการติดเชือ้ และไมสามารถใหการรักษาเยียวยาไดเนือ่ ง
จาก อวัยวะ นั้นหมด สภาพที่จะ ทําหนาที่ การ ปลูกถาย
อวัยวะ(Solidorgantransplantation)จึงเปนหนทาง
สุดทายที่แพทยจะชวยเหลือใหผูปวยมีโอกาสดํารงชีวิต

อยางปกติMajorHistocompatibiligyComplex
(MHC)คือบริเวณที่เปนที่ตั้งของกลุมยีนที่ถูกคนพบ
ครัง้ แรกจากการทดลองในหนูวามีความสําคัญมากในการ
กําหนดการตอบรับหรือการสลัดกราฟทโดยพบวาเกิด
จากคุณสมบัตของ
ิ classicalMHCหรือMHCantigen  ซึ่ง เปน โมเลกุล สําคัญ ที่ สราง จาก ยีน บน MHC
โมเลกุลเหลานี้จะแสดงออกบนพี้นผิวเซลล(cellsurfacemolecule)ซึง่ มีชือ่ เรียกแตกตางกันตามspecies
ซึง่ ในคนเรียกวาHumanLeucocyteAntigenหรือ
HLAเปนทีทราบ
่ กันดีอยูแล
 ววาถาHumanLeukocyte
Antigen(HLA)ไมตรงกันจะทําใหเกิดการสลัดกราฟท
(graftrejection)และการคนหาผูบริจาคที่มีHLAที่
เขากันไดกับผูรั บบริจาคทีไม
่ ใชญาติพีน่ อ ง(unrelated
donor)ทําไดคอนขางยากและตองการความรวมมือใน
ระดับนานาชาติในการรวบรวมผูบริ
 จาคจํานวนมากการ
ทีกราฟท
่
กระตุน เซลลเม็ดเลือดขาวชนิดที(Tcell)ภาย
หลังการปลูกถายอวัยวะมักเกิดการกระตุน จากdendritic
cellของผูบริ
 จาคทีอ่ ยูใน
 กราฟท(dornorMHCantigen)เปนตัวไปกระตุน Tcellของผูรั บบริจาคทีมี่ ความ
จําเพาะและรับรู allogeneicMHCmoleculeของผูรั บ
บริจาคเนื่องจากallogeneicresponsesเปนผลจาก
ปฏิกิริยาขามกลุม(immunologiccross-reaction)
กลาวคือallogeneicMHCmoleculesซึง่ มีpeptide
จากallogeneiccellsมีโครงสรางคลายกับselfMHC
moleculeที่นําเสนอpeptidesแปลกปลอมจึงเกิด
ปฏิกริ ยิ าขามกลุม ไดยิง่ ไปกวานัน้ Tcellclonesหลายๆ
clonesที่จับกับpeptidesแปลกปลอมตางชนิดซึ่งนํา
เสนอบนselfMHCชนิดเดียวกันสามารถมองเห็นallogeneicMHCmoleculeอันเดียวกันไดจึงทําใหเกิด
allogeneicTcellreactionทีรุ่ นแรงไดเราเรียกการรับรู
แบบนี้วาdirectallorecognitionอันจะนําไปสูการ
กระตุน ใหเกิดacuterejectionซึง่ เปนสาเหตุหลักของ
ความลมเหลวในการปลูกถายอวัยวะโดยใชเวลาหลายวัน
หรือเปนสัปดาหหลังการปลูกถายอวัยวะในชวง3-4
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รูปที่ 2
เดือน ตอมา dendritic cell ของ ผู รับ บริจาค เอง จะ
เคลื่อนที่ เขา ไป ใน อวัยวะ ที่ ไดรับ ปลูก ถาย เซลล จาก
กราฟทจะถูกจับกินและผานขบวนการprocessing
พรอมนําเสนอสวนของpeptideจากallogeneicMHC
antigenบนselfMHCmolecule(recipientMHC
molecule/dornorMHCpeptides)บนผิวของrecipientantigenpresentingcell(APC)และกระตุน
alloreactiveTcellsใหทําลายกราฟทเราเรียกการรับรู
วิธนีี ว้ าเรียกวาIndirectallorecognitionและนําไปสูการ

กระตุนใหเกิด chronicrejectionซึง่ เกิดขึน้ ชาและไม
รุนแรงเทากับacuterejectionโดยจะมีการเปลี่ยน
แปลงทีละเล็กทีละนอยเกิดภายหลังการปลูกถายอวัยวะ
6เดือนถึง1ป(รูปที่ 2)
ถาดูผลของชนิดMHCตอการเกิดการสลัดกราฟท
พบวาการเขากันไดของทั้งMHCclassIและIIมี
ความสําคัญมากในชวงตน(กอน4เดือน)เปนผลเนือ่ ง
มาจากMHCclassIIที่แสดงออกบนผิวของdendriticcellหรือAPCอืน่ จากผูบริ
 จาคแตในระยะหลัง

(หลัง4เดือน)APCบนกราฟจากผูบริ
 จาคหายไปหมด
และถูกแทนที่โดยเซลลจากผูรับบริจาคมีแตผลจาก
MHCclassIที่แสดงออกในกราฟทเทานั้นดังนั้น
CD8+Tcellจากผูรั บบริจาคจะรับรู classIalloantigenทีอ่ ยูบน
 กราฟทนําไปสูการ
 เกิดCTL-mediated
killing
ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึง่ คือผูป ว ยที่มีประวัติ
เคยsensitizedดวยforeignHLAมากอนจากการ
ไดรบั เลือดการตัง้ ครรภหรือเคยปลูกถายอวัยวะมากอน
ดังนัน้ ในเลือดของผูป ว ยเหลานีจึ้ งอาจมีantibodyตอ
foreignHLAantigenซึง่ ถาตรงกับชนิดของHLAบน
กราฟทจะกอใหเกิดการสลัดกราฟทอยางรุนแรงที่เรียก
วาHyperacuterejectionซึ่งไมสามารถควบคุมได
ดวย ยากดภูมิใด ๆ ในปจจุบันตามปกติเราจะตรวจ
HLAcrossmatchingวิธีมาตรฐานที่ใชคือcomplementdependentlymphocytotoxicityassayโดยใช
เม็ดเลือดขาวจากผูบริจาคเปนtargetcellแตบางครั้ง
ผลpositivecrossmatchingอาจเกิดจากantibody
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ชนิดอื่นที่ไมใชanti-HLAก็เปนไปไดขณะเดียวกันก็
ตองคํานึงถึงหลักความจริงที่วาเราไมไดทําการปลูกถาย
เซลลเม็ดเลือดขาวที่ใชในการตรวจcrossmatching
แตเราจะทําการปลูกถายอวัยวะซึง่ ผลpositivecrossmatchingอาจเปนปฏิกิริยาตอแอนติเจนบนเม็ดเลือด
ขาวไมใชแอนติเจนบนไตดังนั้นเพื่อประโยชนสูงสุด
ของผูป ว ยวิธทีี ดี่ ทีสุ่ ดเมือ่ พบpositivecrossmatching
คือตองหาวาantibodyนัน้ จําเพาะตอแอนติเจนใดนอก
จากนี้crossmatchingยังมีปญหาอื่นๆที่ยังเปนขอ
ถกเถียงกันไดแกในกรณีที่ผลเปนnegativecrossmatchingแตเมื่อทําการปลูกถายไตแลวอาจเกิดHyperacuterejectionไดสาเหตุอาจเกิดจากหลายสาเหตุ
ไดแก 1)วิธีstandardมักจะไมคอยมีความไวพอ
(sensitivity)  เมื่อ เทียบ กับ วิธี flow cytometry ที่
สามารถตรวจหาIgGHLAantibodyทีมี่ lowtiterได
ซึง่ อาจกอใหเกิดHyperacuterejectionขึน้ ได 2)หอง
ปฏิบตั การ
ิ tissuetypingนิยมกําจัดirrelevantantibodyที่เปนIgMซึ่งมักมีlowaffinityซึ่งเชื่อวาไมมี
ความสําคัญอยางไรก็ตามมีหลักฐานวาIgMก็สามารถ
ทําใหเกิดAlloreactivityไดเชนกันดังนัน้ ขอปฏิบตั ิดัง
กลาวอาจจะทําใหเกิดfalsenegativeนําไปสู alloreactiverejectionหลังการปลูกถายอวัยวะได
ในกรณีของผูป ว ยในระหวางรออวัยวะทีตรวจ
่ พบวา
มีanti-HLAantibodyเปนจํานวนมาก(highlysensitizedpatients)การแกปญหาโดยการกําจัดantibodyทําไดหลายวิธี เชนplasmapheresis,immunoadsorption,intravenousimmunoglobulin(IVIG),
anti-CD20 antibody เปนตน อยางไร ก็ ตาม วิธี แก
ปญหาทีน่ าสนใจซึง่ ใชในแถบยุโรปคือการคนหาacceptableHLAmismatchโดยการหาวาผูป ว ยไมมีantibodyตอแอนติเจนอะไรบางเปนทีน่ าสนใจมากวาผูป ว ย
กลุมhighlysensitizedมักไมสรางแอนติบอดีตอ
non-inheritedmaternalHLAantigen(NIMA)เชือ่
วาเปนผลเนือ่ งจากลูกถูกชักนําใหเกิดtoleranceตอเลือด

ของแมตัง้ แตอยูใน
 ครรภเพือ่ ความสะดวกและรวดเร็ว
ปจจุบนั ไดนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยในการคนหา
acceptableHLAmismatchซึง่ นําไปสูการ
 เพิม่ โอกาส
ใหกับผูรั บบริจาคอวัยวะทีมี่ anti-HLAantibodyเปน
จํานวนมากได
การปลูกถายเซลลตนกําเนิด(Hematopoieticstem
celltransplantation)
ใชในการรักษาโรคตางๆ หลายโรคไดแกมะเร็งเม็ด
เลือดขาวมะเร็งตอมน้าํ เหลืองโรคธัลลัสซีเมียและโรค
primaryimmunodeficiencyเปนตนในขณะเดียวกัน
การปลูกถายstemcellก็เปนการทีผู่ รั บบริจาคจะไดรบั
ระบบ ภูมิคุมกันจาก ผูบริจาค อันอาจ จะ นําไป สูภาวะ ที่
เรียกวาgraftversushostdisease(GVHD)กลาวคือ
immunocompetentcellโดยเฉพาะอยางยิง่ CD8+T
cell  ของ ผูให จะ รับรู วา ผู รับ มี ระบบ พันธุ กรรม ที่ แตก
ตางกันแลวกระตุนใหเกิดปฏิกิริยาทางภูมิคุมกันแบบ
cell-mediatedimmuneresponse(CMI)ตอเซลล
และเนือ้ เยือ่ ในหลายๆ ระบบของรางกายของผูรั บบริจาค
ซึ่งเปนปรากฏการณตรงขามกับที่เกิดในการปลูกถาย
อวัยวะ อื่น ๆ สําหรับ แอนติเจน หลัก ที่ กระตุน ให เกิด
GVHDคือmismatchedHLAclassIantigenและ
minortransplantationantigen(แอนติเจนอื่นนอก
เหนือจากHLAที่มีความแตกตางกันระหวางผูใหกับผู
รับสวนใหญจะเปนpolymorphicselfpeptideตางๆ
ทีจั่ บอยูบน
 โมเลกุลของHLAเชนH-Yantigen)โดย
+
CD8 Tcellจากผูบริ
 จาคจะรับรู alloantigenไดสอง
+
กลไกคือCD8 Tcellของผูใหรับรูmismatched
HLAclassIบนเนือ้ เยือ่ ของผูรั บโดยตรงหรือCD8+
Tcellของผูใหรับรูallopeptideที่ปลอยออกมาจาก
mismatchedHLAmoleculeหรือpolymorphic
peptideอื่นๆ เชนminorhistocompatibilityantigenทีถู่ กนําเสนอบนsharedHLAclassIของผูรั บ
(รูปที่3)
นอก จาก GVHD ยัง มี สาเหตุ อื่น ที่ นํา ไป สู ความ
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รูปที่ 3
ลมเหลวของการปลูกถายstemcellไดแกภาวะrelapseของโรคภาวะการติดเชือ้ และการเกิดorgantoxicityเพือ่ เปนการลดความเสีย่ งในการเกิดallorecognitionทําไดหลายวิธคืี อ 1)ทําการคัดเลือกผูบริ
 จาคทีมี่ 
HLAคลายกับของผูรับเพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิด
graftrejectionและGVHD2)กําจัดmatureimmune  cell ออก จาก กราฟทโดย เฉพาะ T cell เพื่อ
ปองกันไมใหระบบภูมคิ มุ กันของผูใ หกลับมาทําลายเซลล
และเนือ้ เยือ่ ของผูรั บดังทีกล
่ าวไปแลวในGVHD3)ทํา
การลดdangersignalอันเกิดจากผลของไซโตไคน
(cytokine)ทีเรี่ ยกวาภาวะcytokinestorm4)การลด
การตอบสนองของalloreactivecellที่จะเกิดขึ้นใน
ผูป ว ยทีได
่ รบั การปลูกถายstemcellแลวโดยอาจใชยา
กดภูมิตานทานตางๆ
เปนทีทราบ
่ กันดีวาผูบริ
 จาคทีมี่ matchedHLAภาย
ใน ครอบครัว เดียว กัน มี โอกาส ประมาณรอย ละ  25
ดังนัน้ unrelatedHLAของผูบริ
 จาคทีเข่ ากันไดกับผูรั บ
จึงเปนอีกทางเลือกทีสํ่ าคัญนัน่ หมายถึงวาขอมูลHLA
frequencyของแตละกลุม ประชากรรวมถึงจํานวนของ
ผูบริ
 จาคจากทัว่ ทุกมุมโลกเปนสิง่ สําคัญทีจะ
่ สามารถชวย
รักษาชีวิตของผูปวยไวไดซึ่งพบวาในปจจุบันมากกวา
หนึ่งในสามของผูบริจาคมาจากคนละประเทศกับผูปวย

วิธหนึ
ี ง่ ทีใช
่ เพือ่ เปนการตรวจสอบวาstemcellจาก
ผูใ หมีโอกาสจะชักนําใหเกิดGVHDตอผูรั บหรือไมใชวิธี
ที่เรียกวาCytotoxicTlymphocyteprecursorfrequencyassay(CTLpf)ซึง่ จะทําการเลีย้ งperipheral
bloodmononuclearcell(PBMC)ของผูรับบริจาค
รวมกับPBMCของผูบริ
 จาคหรือthird-partyspleen
+
cellเพือ่ ดูวาCD8 Tcellจากผูบริ
 จาคมีความสามารถ
ในการฆาเซลลจากผูรั บบริจาคมากนอยเพียงใดซึง่ พบวา
มีความสัมพันธกันระหวางnegativeCTLpในภาวะ
in vitroกับlowreactivityในภาวะ invivoจากความ
สัมพันธระหวางCTLpf กับpatientsurvivalที่มี
mismatchedHLAclassIเพียงตําแหนงเดียวพบวา
CTLnegativeมีเปอรเซ็นตของการอยูรอดร
 อยละ60
หลังการปลูกถายstemcellสําหรับโรคchronicGVH
พบไดประมาณรอยละ25-45ของผูป ว ยทีป่ รากฎอาการ
ภายหลังการปลูกถายไขกระดูกเกิน6เดือนไปแลวมัก
พบไดบอยในผูสูงอายุและเคยเปนโรคacuteGVHD
มากอนอาการมักคลายกับcollagen-vascularหรือ
autoimmunedisorderซึ่งจะนําไปสูภาวะsevere
immunedeficiencyและเกิดอาการติดเชือ้ อยางรุนแรง
ตามมาอาจเปนอันตรายถึงชีวิตไดอยางไรก็ตามการ
ตรวจนี้มีความยุงยากมากและยังไมสามารถใชทั่วไปใน
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ณัฎฐยา หิรญ
ั กาญจน

หอง ปฏิบัติ การ tissue typing ใน การ ตรวจ เพื่อ ดู
ความเขากันไดของเนือ้ เยือ่ นัน้ นิยมตรวจแอนติเจนของ
HLA-A,HLA-B,HLA-CและHLA-DRB1เปนหลัก
เนื่อง จาก เปน ชนิด ที่ มี ปริมาณ แสดง ออก บน ผิว เซลล
จํานวนมากและมีความเปนแอนติเจนสูงกวาชนิดอืน่ ๆ
ในปจจุบันมีความพยายามอยางมากในการคนหาacceptablemismatchHLAซึง่ จะเปนตัวกําหนดการอยู
รอดของผูรั บบริจาคผานโปรแกรมคอมพิวเตอรอยางไร
ก็ตามโปรแกรมนี้ยังไมสามารถทํานายไดดีพอยังตอง
อาศัยการตรวจCTLpfดังกลาวไวขางตนแตก็มีจุดทีน่ า
สนใจวาถามีความแตกตางของaminoacidมากๆ ของ
allogeneicHLAระหวางผูบริจาคและผูรับบริจาค
MismatchedHLAantigenนัน้ มักจะไมถูกรับรูและ

ไมมีการกระตุน ใหเกิดตอบสนองผานทางCTLหลังจาก
การปลูกถายstemcellซึง่ ขอสังเกตนีอาจ
้ เปลีย่ นวิธกี าร
คัดเลือกผูบริจาคในอนาคตก็เปนได
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