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การเปลี่ยนแปลงระดับ Panel Reactive Antibody ในผูปวยที่ขึ้นทะเบียน
รอรับการปลูกถายไต
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บทคัดยอ  การตรวจแอนติบอดีตอ HLA ที่พบในซีรัมผูปวยเปนอุปสรรคสำาคัญตอการปลูกถายไตจึงตองมีการตรวจ panel reactive 

antibody (PRA) ในงานประจำาเพื่อติดตามระดับและชนิดของแอนติบอดีในผูปวยที่ขึ้นทะเบียนรอรับการปลูกถายไต การศึกษา 

ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงเปอรเซ็นต PRA ของผูปวยที่ขึ้นทะเบียนรอรับการปลูกถายไตเพื่อประเมินความถี่

ที่เหมาะสมสำาหรับการตรวจ PRA  โดยรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลของศูนยรับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ตั้งแตเดือนมกราคม 

พ.ศ. 2557 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ผูปวยที่ใชในการศึกษาครั้งนี้จำานวน 929 ราย เปนผูปวยที่สงซีรัมมาตรวจ PRA ที่ศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย โดยในการศึกษาในครั้งนี้แบงผูปวยเปน 3 กลุมตามคาเปอรเซ็นต PRA คือกลุมผูปวยที่มีความเสี่ยง

ต่ำา (%PRA = 0 และ 1-10) กลุมผูปวยที่มีความเสี่ยงปานกลาง (%PRA = 11-49) และกลุมผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง (%PRA ≥ 50) 

ทั้งนี้มีผูปวยเพียง 364 รายที่มีผลการตรวจ PRA มากกวา 3 ครั้งขึ้นไปที่นำามาวิเคราะห ผลการศึกษาพบวา ในกลุมผูปวยที่มีความ

เสี่ยงต่ำาซึ่งพบมากที่สุดจำานวน 280 ราย มีเพียง 1 รายเทานั้นที่คาเปอรเซ็นต PRA สูงขึ้นในชวงระยะเวลา 3 เดือนภายหลังจากการ

ตรวจครั้งแรกและสงผลตอคะแนนเกณฑการจัดสรรไตในสวนของ PRA ทำาใหไดคะแนนเพิ่มจาก 0 เปน 2 คะแนน สำาหรับผูปวย 

กลุมที่มีความเสี่ยงปานกลางจำานวน 29 ราย พบผูปวยจำานวน 6 รายมีคาเปอรเซ็นต PRA ลดลง ขณะที่อีก 2 รายมีคาเปอรเซ็นต PRA 

เพิ่มขึ้นสงผลใหผูปวยไดรับคะแนนเพิ่มจาก 0 เปน 2 คะแนน นอกจากนี้กลุมผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงจำานวน 55 ราย พบผูปวย 13 

รายที่คาเปอรเซ็นต PRA ลดลงสงผลใหคะแนนลดลงจาก 4 เปน 2 คะแนน จำานวน 7 ราย และลดลงจาก 2 เปน 0 คะแนน จำานวน 

6 ราย อยางไรก็ตามมีผูปวยจำานวน 8 รายที่คาเปอรเซ็นต PRA เพิ่มขึ้นและสงผลใหไดคะแนนเพิ่มจาก 2 เปน 4 คะแนน โดยสรุป

การศึกษานี้แสดงใหเห็นวา ความถี่ที่เหมาะสมของการตรวจ PRA ในผูปวยที่ขึ้นทะเบียนรอรับการปลูกถายไตคือทุก 3 เดือน โดย

เฉพาะในกลุมผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง อยางไรก็ตามกลุมผูปวยที่มีความเสี่ยงต่ำาอาจตองตรวจ PRA เพิ่มเติมเมื่อผูปวยไดรับโลหิตหรือ
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บทนำา

การปลูกถายไตจากผูบริจาคอวัยวะสมองตาย (cadaveric 

donors หรือ deceased donors) เปนวิธีการบำาบัดทดแทนไตที่

ประสบความสำาเร็จเปนอยางดี  ปจจุบันพบวาอัตราการเสียชีวิต

ในผูปวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทายลดลงหลังจากการปลูกถาย

ไต  อยางไรก็ตามผลสำาเร็จของการปลูกถายไตและอายุการรอด

ชีวิตของไตใหมนั้น นอกจากจะขึ้นอยูกับคุณภาพของไตที่ไดรับ

บริจาค การผาตัด และความพรอมของผูปวย ปจจัยที่สำาคัญอีก

ประการหนึ่งคือ ความเขากันไดของภูมิคุมกันระหวางผูบริจาคกับ

ผูปวย ซึ่งตามเกณฑการจัดสรรไตจากผูบริจาคอวัยวะสมองตาย 

ศูนยรับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ผูปวยที่ไดรับการคัดเลือก

ใหนำาซีรัมมาทดสอบความเขากันได (crossmatch) กับผูบริจาค

ไตตองมีหมูโลหิต ABO ที่ตรงกัน หรือเขากันได ผูปวยที่มีคะแนน

รวมสูงสุดของคะแนนจาก human leukocyte antigen (HLA) 
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mismatch (MM), HLA antibody (panel reactive antibody; 

PRA)  ระยะเวลารอรับไต (waiting time) อายุผูปวย อีกทั้ง

ผูปวยที่มีผล HLA crossmatching เปนผลลบเทานั้น จึงจะ

ไดรับการปลูกถายไต1  

การทำางานของไตและอัตราการรอดชีวิตของไตที่ไดรับการ 

ปลูกถายในผูปวย ยังขึ้นอยูกับแอนติบอดีตอ HLA ที่ตรวจพบใน

ซีรัมผูปวยกอนและ/หรือ หลังการปลูกถายไต  ผูปวยที่ตรวจพบ

แอนติบอดีตอ HLA ในซีรัมกอนปลูกถายไตและมีคาเปอรเซ็นต 

PRA สูง (%PRA มากกวาหรือเทากับ 50) ถือวาเปนกลุมที่มีความ

เสี่ยงทางภูมิคุมกันสูง (high immunologic risk) มากกวาผูปวยที่

มีผลตรวจ PRA เปนลบ (%PRA= 0) และผูปวยที่มีคาเปอรเซ็นต 

PRA ต่ำา (%PRA นอยกวา 50)2,3 จากรายงานของ Eurotransplant 

และ UNOS พบวา graft survival ของผูปวยกลุมผูปวยที่มี

ความเสี่ยงทางภูมิคุมกันสูง และกลุมผูปวยที่มีความเสี่ยงทาง

ภูมิคุมกันนอยในชวงแรกไมตางกัน เนื่องจากผูปวยกลุม highly 

HLA-sensitized ตองไดรับยากดภูมิคุมกันที่เหมาะสม จึงไมเกิด 

antibody mediated rejection (AMR) ในชวงเดือนแรกหลัง 

ปลูกถายไต4 หรือมีการให intravenous immunoglobulin 

(IVIG) และการทำา plasmapheresis ในผูปวยกลุม highly HLA-

sensitized เพื่อชวยลดการเกิด AMR ทำาใหผูปวยกลุมนี้มี graft 

survival ในชวงเวลาหนึ่งปแรกไมแตกตางจากกลุมผูปวยที่ไมมี 

donor specific antibody (DSA)5  แตจากรายงานการติดตาม

ผลของ graft survival เปนเวลา 8 ปในผูปวยที่ไดรับการปลูกถาย

ไตที่ผล HLA crossmatching ใหผลลบดวยวิธี complement 

dependent cytotoxicityโดยเปรียบเทียบระหวางกลุมผูปวยที่

มีผล DSA บวกกับกลุมที่มีผล DSA ลบ ซึ่งตรวจ DSA ดวย

เทคนิค Luminex พบวา ในกลุมผูปวย DSA บวก graft survival 

ลดลงอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ6

โดยทั่วไปผูปวยกลุม highly HLA-sensitized นั้น การสราง

แอนติบอดีเกิดจากการกระตุนโดยการไดรับโลหิตและสวนประกอบ

ของโลหิต การตั้งครรภ หรือเคยไดรับการปลูกถายไตที่มี HLA-

mismatched ดังนั้นผูปวยกลุมนี้สวนใหญจะมีผล DSA เปน 

บวก และมีคาเปอรเซ็นต PRA มากกวาหรือเทากับ 50 ทำาใหผล 

การตรวจ crossmatching เปนบวก สงผลใหโอกาสของการได 

รับการปลูกถายไตจากผูบริจาคไตสมองตายนอยกวาผูปวยกลุม

ที่ PRA เปนลบหรือคาเปอรเซ็นต PRA นอยกวา 50  การตรวจ

แอนติบอดีตอ HLA กอนการปลูกถายไต จึงเปนสิ่งจำาเปนเพื่อชวย

ทำานายผล HLA crossmatching รวมทั้งใชในการประเมินระดับ

ความเสี่ยงของการสรางภูมิคุมกันของผูปวยกอนการปลูกถายไต7 

จากแนวทางการตรวจแอนติบอดีตอ HLA ในการปลูกถายอวัยวะ

ตามที่ระบุไวในมาตรฐานของ British Society of Histocompati-

bility & Immunogenetics and British Transplant Society 

นั้น ผูปวยที่ขึ้นทะเบียนรอรับการปลูกถายไตจากผูบริจาคสมอง 

ตายทุกรายตองสงซีรัมมาที่ transplant centers เพื่อใชเปน 

current serum สำาหรับการตรวจ HLA crossmatching สวน

การตรวจ PRA นั้นแนะนำาใหทำาการตรวจสม่ำาเสมอปละ 4 ครั้ง

หรือทุก 3 เดือน และ 2-4 สัปดาหหลังจากผูปวยไดรับโลหิตหรือ

ผลิตภัณฑโลหิต8 สำาหรับในประเทศไทย ศูนยรับบริจาคอวัยวะ 

สภากาชาดไทย กำาหนดใหผูปวยจากโรงพยาบาลตางๆ ที่ขึ ้น

ทะเบียนรอรับการปลูกถายไตจากผูบริจาคสมองตาย ดำาเนินการ 

สงซีรัมมาที่โรงพยาบาลที่เปน transplant centers หรือสงซีรัม

มาที่ศูนยบริการโลหิตแหงชาติเพื่อจะไดตรวจ PRA และรวบรวม

ขอมูลผลการตรวจที่ไดในโปรแกรมคอมพิวเตอรสำาหรับใชในการ

จัดสรรไตจากผูบริจาคสมองตายตอไป เนื่องจากศูนยรับบริจาค

อวัยวะ สภากาชาดไทย ยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับความถี่ของการตรวจ 

PRA ที่เหมาะสมในผูปวยที่ขึ้นทะเบียนรอรับการปลูกถายไต 

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคา

เปอรเซ็นต PRA ของผูปวยที่ขึ้นทะเบียนรอรับการปลูกถายไตเพื่อ

ประเมินความถี่ที่เหมาะสมสำาหรับการตรวจ PRA

วัสดุและวิธีการ

กลุมประชากรที่ใชในการศึกษา

ผูปวยที่ขึ้นทะเบียนรอรับการปลูกถายไตจากผูบริจาคสมองตาย

ของศูนยรับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 

2557 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีจำานวนทั้งหมด 3,817 ราย 

เปนผูปวยที่สงซีรัมมาตรวจ PRA อยางนอย 1 ครั้งตอปจำานวน 

1,882 ราย และจำานวนผูปวยที่ใชในการศึกษานี้เปนผูปวยที่สงซีรัม

มาตรวจ PRA ที่ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย จำานวน 

929 ราย ชวงอายุตั้งแต 12 ป ถึง 78 ป เปนเพศชายจำานวน 557 

ราย และเพศหญิงจำานวน 372 ราย 

วิธีการศึกษา

รวบรวมขอมูลผูปวยที่ขึ้นทะเบียนรอรับการปลูกถายอวัยวะ

จากผูบริจาคสมองตายและสงซีรัมมาตรวจ PRA โดยแบงกลุม

ตามผลคาเปอรเซ็นต PRA ที่ตรวจครั้งแรก และตามจำานวนครั้ง

ที่สงตรวจในชวงเวลา 1 ปซึ่งแบงไดเปน 5 กลุมคือคาเปอรเซ็นต 

PRA เทากับ 0, 1-10, 11-49, 50-79 และ ≥ 80 ตามลำาดับ การตรวจ 

PRA ทดสอบโดยใชหลักการ solid-phase assays (Luminex® 

multiplex platform) ขั้นตอนแรกนำาซีรัมผูปวยทดสอบกับน้ำายา 

LABScreen® Mixed (One Lambda, Inc., Canoga Park, CA, 

USA) หากใหผลลบ รายงานผลเปน PRA negative (%PRA = 0) 
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กรณีที่ใหผลบวกตองทำาการทดสอบซีรัมกับน้ำายา LABScreen 

PRA class I & class II (One Lambda, Inc., Canoga Park, 

CA, USA) ซึ่งจะแปลผลชนิดของแอนติบอดีโดยใชเกณฑตัดสิน 

ที่คา mean fluorescence intensity (MFI) มากกวาหรือเทากับ 

1,000 และรายงานผลเปนคาเปอรเซ็นต PRA ตอไป 

เมื่อไดขอมูลผลการตรวจ PRA ของผูปวยแลวจึงทำาการคัด

เลือกผลการตรวจ PRA ของผูปวยที่สงตรวจอยางนอย 3 ครั้ง

ตอปมาทำาการวิเคราะหขอมูลเพื่อติดตามแนวโนมการเปลี่ยน 

แปลงคาเปอรเซ็นต PRA ของผูปวยแตละรายในชวงเวลา 1 ป 

การวิเคราะหขอมูล

ขอมูลผูปวยนำามาวิเคราะหเกี่ยวกับความถี่ รอยละของจำานวน

ครั้งที่มีการตรวจ PRA และวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลง 

คาเปอรเซ็นต PRA ในชวงเวลาตางๆ 

ผลการวิจัย

ในชวงเวลาที่ศึกษาตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีผูปวยที่สงซีรัมมาตรวจ PRA ที่ศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติจำานวน 929 ราย เมื่อแบงกลุมตามคาเปอรเซ็นต 

PRA พบวากลุมผูปวยที่มีผลตรวจ PRA เปนลบมีจำานวนมากที่สุด

คือ 637 รายคิดเปนรอยละ 68.57 รองลงมาคือผูปวยที่มีคาเปอร-

เซ็นต PRA 11-49 จำานวน 88 รายคิดเปนรอยละ 9.47 ผูปวยที่

มีคาเปอรเซ็นต PRA  1-10 จำานวน 87 รายคิดเปนรอยละ 9.36 

ผูปวยที่มีคาเปอรเซ็นต PRA ≥ 80 จำานวน 73 รายคิดเปนรอยละ 

7.86 และผูปวยที่มีคาเปอรเซ็นต PRA 50-79 จำานวน 44 รายคิด

เปนรอยละ 4.74 ตามลำาดับ ผูปวยที่สงซีรัมมาตรวจอยางนอย 3 

ครั้งตอปจำานวน 364 รายคิดเปนรอยละ 39.18 ของจำานวนผูปวย

ทั้งหมด โดยแบงเปนกลุมผูปวยที่สงตรวจ PRA 3 ครั้งและ 4 ครั้ง

จำานวน 279 ราย และ 85 รายตามลำาดับ (Table 1)

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาเปอรเซ็นต PRA ของผูปวย 

ที่สงตรวจ 3-4 ครั้ง จำานวน 364 ราย (Table 2) พบวาใน 

กลุมผูปวยที่มีความเสี่ยงต่ำาโดยมีคาเปอรเซ็นต PRA ตั้งตน 

เทากับ 0 จำานวน 245 ราย มีผูปวยกลับมาตรวจซ้ำาภายหลัง 

จากการตรวจครั้งแรก ในชวงระยะเวลา 1-3 เดือน 4-6 เดือน 

และ 7-9 เดือน จำานวน 210, 230 และ 97 ราย ตามลำาดับ  แตใน 

ชวงระยะเวลา 10-12 เดือนไมพบวามีผูปวยในกลุมนี้กลับมา 

ตรวจซ้ำาภายหลังจากการตรวจครั้งแรก อยางไรก็ตามเมื่อศึกษา

Table 1  Frequency of PRA testing in kidney transplant waited-list patients at the National Blood Centre, Thai 

Red Cross Society during January to December 2014 (N = 929)

% PRA
Frequency of PRA testing/year (%)

Total
1 time 2 times 3 times 4 times

0 193 (20.78) 199 (21.42) 197 (21.20) 48 (5.17) 637 (68.57)

1-10 18 (1.94) 34 (3.66) 24 (2.58) 11 (1.18) 87 (9.36)

11-49 32 (3.44) 27 (2.91) 21 (2.26) 8 (0.86) 88 (9.47)

50-79 10 (1.08) 10 (1.08) 14 (1.51) 10 (1.08) 44 (4.74)

≥ 80 19 (2.04) 23 (2.48) 23 (2.48) 8 (0.86) 73 (7.86)

Total 272 (29.28) 293 (31.54) 279 (30.03) 85 (9.15) 929 (100.00)

PRA = panel reactive antibody

Table 2  The number of patients and the changes of PRA in patients who were tested for PRA more than 3 

times a year (N = 364)

% PRA at the first testing 
% PRA in subsequent sera 

0 1-10 11-49 50-79 ≥ 80

0 (n = 245) 229 13 2 1 0

1-10 (n = 35) 2 32 1 0 0

11-49 (n = 29) 4 2 21 2 0

50-79 (n = 24) 2 0 4 10 8

≥ 80 (n = 31) 0 0 0 7 24

Total (n = 364) 237 47 28 20 32
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การเปลี่ยนแปลงคาเปอรเซ็นต PRA พบวา ผูปวยจำานวน 229 
ราย ไมมีการเปลี่ยนแปลงคาเปอรเซ็นต PRA ภายหลังการกลับ
มาตรวจซ้ำา และมีผูปวยจำานวน 16 รายที่มีการเปลี่ยนแปลงผล
ตรวจ PRA จากลบเปนบวก โดยแบงเปนกลุมที่ 1 คาเปอรเซ็นต 
PRA เปลี่ยนเปน 1-10 จำานวน 13 ราย  กลุมที่ 2 คาเปอรเซ็นต 
PRA เปลี่ยนเปน 11-49 จำานวน 2 ราย และกลุมที่ 3 คาเปอร- 
เซ็นต PRA เปลี่ยนเปน 50-79 จำานวน 1 ราย สำาหรับผูปวยกลุม
ที่ 1 และกลุมที่ 2 เมื่อตรวจซ้ำาคาเปอรเซ็นต PRA เปลี่ยนกลับ
มาเปนลบภายในระยะเวลา 9 เดือนหลังจากการตรวจครั้งแรก 
(Table 2 and Figure 1)

ในกลุมผูปวยที่มีความเสี่ยงต่ำาโดยมีคาเปอรเซ็นต PRA 
ตั้งตนเทากับ 1-10 และสงตรวจ PRA 3-4 ครั้งจำานวน 35 ราย 
พบวามีผู ปวยกลับมาตรวจซ้ำาภายหลังจากการตรวจคร้ังแรก 
ระยะเวลา 1-3 เดือน และ 4-6 เดือน จำานวน 32 ราย ในขณะที่
มีผูปวยกลับมาตรวจซ้ำาภายหลังจากการตรวจครั้งแรกในชวงเวลา 
7-9 เดือน และ 10-12 เดือน จำานวน 14 ราย และ 2 ราย ตาม
ลำาดับ  เมื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาเปอรเซ็นต PRA ของผูปวย 
กลุมนี้พบวา ผูปวยจำานวน 32 ราย ไมมีการเปลี่ยนแปลงคาเปอร- 
เซ็นต PRA ภายหลังการกลับมาตรวจซ้ำา ผูปวยจำานวน  2 รายมีการ
เปลี่ยนแปลงผลตรวจ PRA จากบวกเปนลบ และผูปวย 1 รายที่
มีคาเปอรเซ็นต PRA เปลี่ยนเปน 11-49 (Table 2 and Figure 2)

ผูปวยที่มีความเสี่ยงปานกลางโดยมีคาเปอรเซ็นต PRA 
ตั้งตนเทากับ 11-49 และสงตรวจ PRA 3-4 ครั้ง จำานวน 29 ราย 
ในชวงระยะเวลา 1-3 เดือน  4-6 เดือน  7-9 เดือน และ 10-12 
เดือน พบวา มีผูปวยกลับมาตรวจซ้ำาภายหลังจากการตรวจครั้ง
แรกจำานวน 27 ราย 29 ราย 7 ราย และ 3 ราย ตามลำาดับ  เมื่อ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาเปอรเซ็นต PRA ของผูปวยกลุมนี้พบวา 

ผูปวยจำานวน 21 ราย ไมมีการเปลี่ยนแปลงคาเปอรเซ็นต PRA 
ภายหลังการกลับมาตรวจซ้ำา  ผูปวยจำานวน 4 รายมีการเปลี่ยน
แปลงคาเปอรเซ็นต PRA จากบวกเปนลบ ผูปวย 2 รายพบวาคา
เปอรเซ็นต PRA ลดลงเปน 1-10  และผูปวย 2 รายมีคาเปอร- 
เซ็นต PRA เพิ่มขึ้นเปน 50-79 (Table 2 and Figure 3)

ผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงโดยมีคาเปอรเซ็นต PRA ตั้งตน 
เทากับ 50-79 และสงตรวจ PRA 3-4 ครั้งจำานวน 24 ราย ในชวง
ระยะเวลา 1-3 เดือน และ 4-6 เดือน พบวา ผูปวยกลับมาตรวจ
ซ้ำาภายหลังจากการตรวจครั้งแรกจำานวน 22 ราย ในขณะที่มี 
ผูปวยกลับมาตรวจซ้ำาภายหลังจากการตรวจครั้งแรกในชวงเวลา 7-9 
เดือน และ 10-12 เดือน จำานวน 10 ราย และ 4 ราย ตามลำาดับ 
เมื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาเปอรเซ็นต PRA ของผูปวยกลุมนี้ 
พบวา ผูปวยจำานวน 10 ราย ไมมีการเปลี่ยนแปลงคาเปอรเซ็นต 
PRA ภายหลังการกลับมาตรวจซ้ำา ผูปวยจำานวน 2 รายมีการ 
เปลี่ยนแปลงคาเปอรเซ็นต PRA จากบวกเปนลบ ผูปวย 4 ราย
พบวาคาเปอรเซ็นต PRA ลดลงเปน 11-49  และผูปวย 8 รายมีคา
เปอรเซ็นต PRA เพิ่มขึ้นเปน ≥ 80 (Table 2 and Figure 4)

ผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงโดยมีคาเปอรเซ็นต PRA ตั้งตน ≥ 80 
จำานวน 31 ราย ในชวงระยะเวลา 1-3 เดือน  4-6 เดือน  7-9 เดือน 
และ 10-12 เดือน พบวา มีผูปวยกลับมาตรวจซ้ำาภายหลังจากการ
ตรวจครั้งแรกจำานวน 30 ราย 28 ราย 10 ราย และ 2 ราย ตาม
ลำาดับ เมื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาเปอรเซ็นต PRA ของผูปวย 
กลุมนี้พบวา ผูปวยจำานวน 24 ราย ไมมีการเปลี่ยนแปลงคา 
เปอรเซ็นต PRA ภายหลังการกลับมาตรวจซ้ำา และผูปวยจำานวน  
7 รายพบวา คาเปอรเซ็นต PRA ลดลงเปน 50-79 (Table 2 
and Figure 5)

Figure 1  Changes of %PRA in patients  who were tested for PRA more than 3 times a year and had  negative 

PRA  at the first testing  (N = 245) 
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Figure 2  Changes of %PRA in patients  who were tested for PRA more than 3 times a year and had PRA 1-10  

at the first testing (N = 35)

Figure 3  Changes of %PRA in patients who were tested for PRA more than 3 times a year and had  PRA 11-49 

at the first testing (N = 29)

Figure 4  Changes of %PRA in patients  who were tested for PRA more than 3 times a year and had PRA 50-79  

at the first testing (N = 24) 



สุดารัตน  วิบูลย และคณะ

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

198

วิจารณ

การศึกษาครั้งนี้ไดติดตามผลการตรวจคาเปอรเซ็นต PRA ของ

ผูปวยที่ขึ้นทะเบียนรอรับการปลูกถายไตของศูนยรับบริจาคอวัยวะ 

สภากาชาดไทย โดยศึกษาวิเคราะหขอมูลในกลุมผูปวยที่สงซีรัม 

มาตรวจ PRA ที่ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย จำานวน 

929 ราย กลุมผูปวยที่พบมากที่สุดคือผูปวยที่มีคาเปอรเซ็นต PRA 

เปนลบ อยางไรก็ตามจำานวนผูปวยที่จัดอยูในกลุม highly HLA-

sensitized คือคาเปอรเซ็นต PRA มากกวาหรือเทากับ 50 พบได 

รอยละ 12.6 ซึ่งอุบัติการณที่พบใกลเคียงกับรายงานของกลุม 

ผูปวยที่ขึ้นทะเบียนรอรับการปลูกถายไตของ Eurotransplant 

แตอุบัติการณนอยกวากลุมผูปวยในประเทศสหรัฐอเมริกา9,10 เมื่อ

แบงกลุมผูปวยตามความถี่ของการสงซีรัมเพื่อตรวจ PRA และ 

ศึกษาเฉพาะกลุมผูปวยที่สงซีรัมที่ไดตรวจคาเปอรเซ็นต PRA ซ้ำา

หลังจากการตรวจครั้งแรกอยางนอย 3 ครั้งในชวงระยะเวลา 1 ป 

มีผูปวยที่สามารถนำามาวิเคราะหขอมูลไดจำานวน 364 ราย

ตามคูมือแนวทางการดูแลรักษาผูปวยปลูกถายไต (Thai 

Transplant Care Kidney) ของสมาคมปลูกถายอวัยวะแหง

ประเทศไทยไดแบงกลุมผูปวยตามความเสี่ยงของการเกิด acute 

rejection เปนผูปวยที่มีคาเปอรเซ็นต PRA เทากับ 0 และ 0-10 

จัดใหเปนกลุมที่มีความเสี่ยงต่ำามาก (very low risk; VLR) และ

กลุมที่มีความเสี่ยงต่ำา (low risk; LR) ตามลำาดับ ขณะที่ผูปวย

ที่มีคาเปอรเซ็นต PRA นอยกวา 50 จัดเปนกลุมที่มีความเสี่ยง

ปานกลาง (moderate risk; MR)  และผูปวยที่มีคาเปอรเซ็นต 

PRA มากกวา 50 ขึ้นไปจัดเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูง (high risk; 

HR)11 เมื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาเปอรเซ็นต PRA ของผูปวยใน

กลุมที่มีความเสี่ยงต่ำาและต่ำามากจำานวน 280 ราย พบวาคาเปอร- 

เซ็นต PRA ของกลุมนี้มีการเปลี่ยนแปลงนอย โดยพบผูปวย 4 

รายที่มีการเปลี่ยนแปลงคาเปอรเซ็นต PRA เพิ่มขึ้น และมีผูปวย 

1 รายเทานั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงคาเปอรเซ็นต PRA ซึ่งสงผล 

กระทบตอเกณฑการจัดสรรไตของศูนยรับบริจาคอวัยวะ สภา- 

กาชาดไทย  (PRA ≥ 80% = 4 คะแนน และ PRA 50-79% = 2 

คะแนน)1 โดยจากเดิมไมไดคะแนนในสวนของ PRA แตเมื่อคา

เปอรเซ็นต PRA มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต 3 เดือนแรกสงผลให 

ผูปวยไดคะแนนเพิ่มขึ้นเปน 2 คะแนน

เมื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาเปอรเซ็นต PRA ในกลุมผูปวย

ที่มีความเสี่ยงปานกลางจำานวน 29 ราย พบวาคาเปอรเซ็นต PRA 

คอนขางคงที่เชนเดียวกัน และมีเพียง 8 รายเทานั้นที่คาเปอรเซ็นต 

PRA เปลี่ยนแปลง โดยแบงเปนผูปวยจำานวน 6 รายมีคาเปอร-

เซ็นต PRA ลดลง และอีก 2 รายมีคาเปอรเซ็นต PRA เพิ่มขึ้น

ทำาใหสงผลกระทบตอเกณฑการจัดสรรไตของศูนยรับบริจาคอวัยวะ 

สภากาชาดไทย โดยจากเดิมผูปวยไมไดคะแนนแตเมื่อมีการเปลี่ยน

แปลงคาเปอรเซ็นต PRA ตั้งแต 3 เดือนแรกสงผลใหไดคะแนน

ในสวนนี้เพิ่มเปน 2 คะแนน  สำาหรับกลุมผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง

จำานวน 55 ราย พบผูปวยจำานวน 21 รายที่คาเปอรเซ็นต PRA 

มีการเปลี่ยนแปลง มีผูปวย 13 รายที่คาเปอรเซ็นต PRA ลดลง

และสงผลกระทบตอเกณฑการจัดสรรไตของศูนยรับบริจาคอวัยวะ 

สภากาชาดไทย โดยมีการเปลี่ยนแปลงคาเปอรเซ็นต PRA ตั้งแต 

3 เดือนแรกทำาใหคะแนนลดลงจาก 4 เปน 2 คะแนน จำานวน 

7 ราย และคะแนนลดลงจาก 2 เปน 0 คะแนน จำานวน 6 ราย 

นอกจากนี้มีผูปวยจำานวน 8 รายที่มีคาเปอรเซ็นต PRA เพิ่มขึ้น

ซึ่งสงผลกระทบตอเกณฑการจัดสรรไตของศูนยรับบริจาคอวัยวะ 

สภากาชาดไทย โดยมีการเปลี่ยนแปลงคาเปอรเซ็นต PRA ตั้งแต 

3 เดือนแรกทำาใหคะแนนเพิ่มขึ้นจาก 2 เปน 4 คะแนน 

Figure 5  Changes of %PRA in patients  who were tested for PRA more than 3 times a year and had PRA ≥ 80 

at the first testing (N = 31) 
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การเปลี่ยนแปลงคาเปอรเซ็นต PRA ของผูปวยที่เพิ่มขึ้นอาจ

เกิดจากผูปวยถูกกระตุนใหสรางแอนติบอดีโดยการไดรับโลหิตและ

สวนประกอบของโลหิต ในทางตรงกันขามคาเปอรเซ็นต PRA ที่ลด

ลงมีผูปวยจำานวน 2 รายที่คา PRA เปลี่ยนจาก 50-79% เปน 0% 

นั้นอาจเกิดจากการรักษา เชน การทำา plasmapheresis การไดรับ

ยากดภูมิชนิด IVIG และ Rituximab เพื่อลดแอนติบอดีที่เปน

สาเหตุของความเสี่ยงในการเกิดภาวะ AMR12 ซึ่งการเปลี่ยนแปลง

ทั้งหมดนี้ควรตองศึกษาขอมูลจากประวัติการรักษาเพิ่มเติมเพราะ

อาจเกิดจากความผิดพลาดของการตรวจ เชน มีการสลับตัวอยาง

ตรวจ อยางไรก็ตาม เมื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาเปอรเซ็นต PRA 

ของผูปวยในกลุมเสี่ยงต่ำาจนถึงปานกลางจะเห็นไดวาคาเปอร- 

เซ็นต PRA คอนขางคงที่ และมีผูปวยจำานวนนอยที่มีการเปลี่ยน 

แปลงคาเปอรเซ็นต PRA ซึ่งสงผลกระทบตอเกณฑการจัดสรร

ไต ดังนั้นความถี่ของการตรวจ PRA ในกลุมนี้จึงอาจนอยกวา

กลุมผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงทั้งนี้ตองพิจารณาความเสี่ยงกรณี

ไดรับการกระตุนใหสรางแอนติบอดี  แตผูปวยในกลุมเสี่ยงสูงจะ

พบการเปลี่ยนแปลงคาเปอรเซ็นต PRA ที่สงผลกระทบตอเกณฑการ 

จัดสรรไตมากกวากลุมผูปวยที่มีความเสี่ยงต่ำา ดวยเหตุนี้การตรวจ 

PRA ทุก 3 เดือนตามแนวทางการตรวจแอนติบอดีตอ HLA ในการ

ปลูกถายอวัยวะของ British Society of Histocompatibility & 

Immunogenetics and British Transplant Society Guidelines 

นั้น นอกจากจะชวยติดตามการเปลี่ยนแปลงของความแรงและ

ชนิดของแอนติบอดีได แลวยังชวยลดความเสี่ยงที่สงผลตอการ

เกิด acute vascular, chronic graft rejection และ poor 

graft outcome ตอไป13

โดยสรุปจากการศึกษานี้จะเห็นวา ผูปวยที่ขึ้นทะเบียนรอรับ

การปลูกถายไตมีการเปลี่ยนแปลงคาเปอรเซ็นต PRA ไดตั้งแต 

3 เดือนแรกภายหลังจากการตรวจครั้งแรก ผูปวยที่มีความเสี่ยง

ต่ำานั้นพบการเปลี่ยนแปลงของคาเปอรเซ็นต PRA ไดนอย ขณะ

ที่ผูปวยกลุมที่มีความเสี่ยงสูงจะพบไดทั้งคาเปอรเซ็นต PRA เพิ่ม

ขึ้นและลดลงซึ่งสงผลกระทบตอการไดรับคะแนนในการจัดสรรไต 

ดังนั้นความถี่ของการตรวจ PRA ทุก 3 เดือนจึงเหมาะสมสำาหรับ

ผูปวยที่ขึ้นทะเบียนรอรับการปลูกถายไต 
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Abstract:  It is well recognized that anti-HLA antibodies found in patient’s serum are an important obstacle in 

kidney transplantation.  Hence, panel reactive antibody (PRA) testing is routinely performed for the detection 

and characterization of clinical relevant antibodies in kidney transplant waited-list patients.  This study aimed to 

determine a change in PRA levels of kidney transplant waited-list patients in order to evaluate the appropriate 

frequency for PRA testing.  Data were collected from the database of the Organ Donation Centre, Thai Red Cross 

Society from January 2014 to December 2014.  Altogether, 929 patients sent their sera for PRA testing at the 

National Blood Centre, Thai Red Cross Society.  They were divided into 3 groups according to the percentage of 

PRA: 1) very low risk (VLR), patients with PRA 0-10%, 2) moderate risk (MR) patients with PRA 11-49%, and 3) 

high risk (HR) patients with PRA ≥ 50%, respectively.  Of 929 patients, only 364 patients who had PRA testing 

results more than 3 times were evaluated.  The VLR  group had the highest number of patients (N = 280).  There 

is a case with rising PRA level within the first 3 months which also affected the changes of PRA score in the 

kidney allocation criteria from 0 to 2.  In the second group, MR (N = 29), 6 cases had declining PRA levels, while 

2 cases had rising  PRA levels, which affected the  changes of PRA score from 0 to 2.  In addition, of 55 patients 

in the HR group, 13 cases had declining PRA levels which affected the changes of PRA scores from 4 to 2 (N = 

7) and 2 to 0 (N = 6).  Moreover, 8 cases had rising PRA levels which affected the changes of PRA scores from 

2 to 4.  In conclusion, this study confirms that the appropriate frequency for PRA testing in kidney transplant 

waited-list patients should be at least every three months, especially in HR patients.  However, even in VLR 

patients, PRA testing should be monitored following a transfusion of any blood products.
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