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เทคโนโลยีดานการปลูกถายอวัยวะไดเจริญกาวหนามาเปน

ลำาดับ ในปจจุบันสามารถปลูกถายอวัยวะไดหลายชนิด เชน การ

ปลูกถายไต ตับ หัวใจ ปอด ตับออน เปนตน แตในกรณีที่ผูปวยเปน

โรคเบาหวานรวมกับมีภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดทายอาจจะมีการ

ปลูกถายทั้งไตและตับออนใหผูปวยในขณะเดียวกัน1 นอกจากนี้ยัง 

สามารถปลูกถายใบหนาสำาหรับผูที่ไดรับอุบัติเหตุบนใบหนาหรือ 

ปลูกถายมือในผูที่ไดรับอุบัติเหตุจนมือขาดได2 แตอยางไรก็ตามการ

ปลูกถายอวัยวะจะประสบผลสำาเร็จหรือไมขึ้นอยูกับหลายปจจัยไมวา

จะโดยพื้นฐานของโรคและสุขภาวะที่ผูปวยเปนอยู เทคนิคในการ 

ผาตัดที่ไดรับการพัฒนา การไดรับยากดภูมิตานทานตออวัยวะที่

ใสเขาไป การมีหมูเลือด ABO/Rh ที่เขากันไดกับผูปวย และที่สำาคัญ

คือการมีแอนติเจน Human leukocyte antigen (HLA) ที่เขา

กันกับผูปวย3 ดังนั้นการปลูกถายอวัยวะในระยะเริ่มแรกผูปวยสวน

ใหญจะไดรับอวัยวะบริจาคจากบุคคลในครอบครัวเดียวกัน เชน 

พอ แม พี่ นอง เปนตน เพราะโอกาสที่จะพบแอนติเจน HLA ที่

เหมือนกันกับผูปวยมีมากกวาผูที่ไมใชญาติใกลชิด จากคุณสมบัติ

ของแอนติเจน HLA ที่จะถายทอดพันธุกรรมจากรุนสูรุนเปนชุด 

แตเนื่องดวยในปจจุบันครอบครัวมีขนาดเล็กลง ผูปวยอาจจะเปน

ลูกคนเดียวจึงเกิดภาวะการขาดแคลนอวัยวะบริจาค ดังนั้นในหลาย

ประเทศจึงมีการรณรงคใหมีการบริจาคอวัยวะจากผูที่ไมใชญาติ เชน 

ในกรณีที่ผูบริจาคเกิดภาวะสมองตายแตอวัยวะภายในยังทำางานไดดี

ทั้งนี้ เพื่อใหมีอวัยวะสำาหรับการปลูกถายแกผูปวยที่มีการทำางาน

ของอวัยวะลมเหลวหรือไดรับอุบัติเหตุ4

กอนการปลูกถายอวัยวะจะตองมีการตรวจหาแอนติเจน HLA 

หรืออัลลีล HLA ทั้งของผูปวยและผูบริจาคอวัยวะเพื่อหาชนิดของ

แอนติเจน HLA ที่เหมือนหรือเขากันไดกับผูปวยเพื่อปองกันการ

เกิด graft rejection5 แตหลังจากที่ Patel และ Terasaki6 พบ

สาเหตุที่ทำาใหเกิด hyperacute rejection ในผูปวยที่ไดรับการ

ปลูกถายไต จากการที่ผูปวยมีแอนติบอดีตอ HLA ในรางกาย ซึ่ง

อาจจะเกิดจากการที่ผูปวยเคยรับเลือดของผูอื่น เคยตั้งครรภหรือ

เคยไดรับการปลูกถายอวัยวะมาแลว จึงมีการตรวจความเขากันได 

(HLA crossmatching) ระหวางซีรัมของผูปวยและ lymphocyte 

ของผูบริจาคอวัยวะ ในปจจุบันมีการตรวจกรองหา panel reactive 

antibody (PRA) เพื่อหารอยละของการตรวจพบแอนติบอดีตอ HLA 

และหาความจำาเพาะของแอนติบอดีในระดับที่จำาเพาะกับแอนติเจน 

HLA ของผูบริจาคอวัยวะ (donor specific antibody, DSA) ซึ่ง

มีเทคนิคการตรวจหลายวิธี แตละวิธีจะมีขอดีขอดอยแตกตางกัน

ไป การสื่อสารทำาความเขาใจกันระหวางหองปฏิบัติการกับแพทย 

จะชวยใหมีความเขาใจที่ตรงกันและเกิดประโยชนสำาหรับผูปวยที่

ไดรับการปลูกถายอวัยวะ

การตรวจ HLA typing

เซลลที่มีนิวเคลียสเกือบทุกชนิดทั่วรางกายจะพบโมเลกุล HLA 

class I (HLA-A, -B, -C) อยูบนผิวเซลลซึ่งมีหนาที่นำาเสนอเปป

ไทดของสิ่งแปลกปลอมใหระบบภูมิคุมกันของรางกายผาน CD8+ T 

lymphocytes ในขณะที่โมเลกุล HLA class II (HLA-DR, -DQ, 

-DP) จะพบบนเซลลบางชนิด เชน B cells, antigen-presenting 

cells และ activated microvascular endothelial cells และ

นำาเสนอเปปไทดผาน CD4+ T lymphocytes7,8 ดังนั้นการตอบ

สนองทางภูมิคุมกันในผูที่ไดรับการปลูกถายอวัยวะ จึงขึ้นอยูกับ

ความเหมือนหรือความแตกตางของแอนติเจน HLA ระหวางผูปวย

และผูที่บริจาคอวัยวะใหผูปวย หองปฏิบัติการ HLA จะใชเทคนิค

ทางดานซีโรโลยีและเทคนิคทางดานอณูชีววิทยาโดยวิธีเพิ่มขยาย

ปริมาณสารพันธุกรรม (polymerase chain reaction, PCR) 

ในการตรวจหาชนิดของแอนติเจน HLA ซึ่งแมวาจะใชวิธีอณู

ชีววิทยาแลวผลการตรวจที่ไดจะยังคงมีความละเอียดแตกตาง 

กันตั้งแตระดับต่ำา ระดับกลาง และระดับสูง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชุดน้ำายา

สำาเร็จรูปที่นำามาใชในการตรวจ ซึ่งจะมีจำานวน primers หรือจำานวน 

probes แตกตางกันไปในแตละชุดของน้ำายา ซึ่งแตละหองปฏิบัติ

การ HLA จะตองประเมินคุณภาพของน้ำายากอนที่จะนำามาใชใน

การตรวจ เพื่อใหผลการตรวจมีความถูกตอง แมนยำา เปนที่เชื่อถือ

การตรวจ HLA typing โดยวิธีซีโรโลยี

จากการที่ Jean Dausset9 พบการเกิดปฏิกิริยา leukoagglutination 

ระหวางซีรัมของผูปวยที่เคยรับเลือดมาหลายคร้ังกับเม็ดเลือด

ขาวของผูอื่น โดยที่ไมทำาปฏิกิริยากับเม็ดเลือดขาวของตนเอง 

บทความฟนวิชา

การตรวจความเขากันไดเพื่อการปลูกถายอวัยวะ

นิภาพรรณ  ลี้ตระกูล
งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม



นิภาพรรณ  ลี้ตระกูล

J Hematol Transfus Med  Vol. 24  No. 2  April-June 2014

146

จนเปนที่มาของการพบวาแอนติเจน HLA เปน major human 

histocompatibility complex แตวิธีนี้ยังมีความไวและความ 

จำาเพาะไมพอ และมีความสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยเฉพาะแอนติบอดี

ที่นำามาใชทดสอบ จนกระทั่ง Paul Terasaki10 พบวิธีที่จะใชแอนติ- 

ซีรัมจำานวนเพียง 1 ไมโครลิตรตอ 1 ปฏิกิริยาการทดสอบโดย

ใชหลักการ complement dependent cytotoxicity (CDC) หรือ

เรียกวาวิธี microlymphocytotoxicity test (LCT) ซึ่งไมเพียง

แตจะทำาใหการตรวจ HLA typing มีมาตรฐานขึ้นมาเทานั้น 

วิธีนี้ยังทำาใหเกิดการคนพบ HLA แอนติเจนชนิดใหมๆ เพิ่มขึ้น 

จากการศึกษาอยางตอเนื่องโดยนักวิทยาศาสตรจากหลายประเทศ

ทั่วโลกซึ่งมีการแลกเปลี่ยนแอนติซีรัมกันระหวางหองปฏิบัติการ และ

นำาผลที่ไดมาวิเคราะหรวมกันจนมีความเขาใจบทบาทและหนาที่ของ

แอนติเจน HLA และนำาไปสูการคนพบความสำาคัญของแอนติเจน 

HLA วามีความเกี่ยวของกับการปลูกถายอวัยวะ โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งการปลูกถายไตที่ปลูกถายกันมากกวาอวัยวะอื่น วิธี CDC ยัง

เปนวิธีมาตรฐานที่ไมเพียงจะใชหาแอนติเจน HLA แตยังใชทดสอบ

หาความเขากันไดระหวางซีรัมของผูปวยและแอนติเจน HLA ของ

ผูบริจาคอวัยวะกอนการปลูกถายอวัยวะ เพื่อความปลอดภัยของ

ผูปวย นอกจากนี้ยังใชในการตรวจกรองและหาความจำาเพาะของ

แอนติบอดีตอ HLA ในผูปวยทั้งกอนและหลังการปลูกถายอวัยวะ 

ดวย

ในปจจุบันมีน้ำายาสำาเร็จรูปจำาหนายจึงทำาใหมีความสะดวกใน

การตรวจ HLA typing ดวยวิธีซีโรโลยีโดยใช lymphocyte ที่

แยกจากเลือดครบสวนในกรณีผูปวยทั่วไปและผูบริจาคอวัยวะที่

มีชีวิต แตกรณีผูบริจาคสมองตายที่นำาอวัยวะออกมาจากรางกาย

ของผูบริจาคแลวจะใช lymphocyte ที่เตรียมจากตอมน้ำาเหลือง

หรือจากมาม นำา lymphocyte ที่ไดมาทำาปฏิกิริยากับแอนติบอดี

ตอ HLA ที่มีในถาดหลุมที่ใชทดสอบ หลังจากนั้นเติมคอมพลี- 

เมนทที่เตรียมจากซีรัมของกระตายลงไป และเติมสีลงไปในขั้นตอน 

สุดทาย เซลลที่ทำาปฏิกิริยากับแอนติบอดีตอ HLA ผนังเซลลจะ

เกิดรูรั่วทำาใหเซลลตาย สีจึงเขาไปในเซลลไดและติดสีทึบเมื่อนำา

ไปอานดวยกลอง inverted phase contrast microscope 

สวนเซลลที่ไมมีความจำาเพาะกับแอนติบอดีตอ HLA เซลลยังคง

มีชีวิตอยูและสามารถขจัดสีออกมาไดจึงไมติดสี มีลักษณะมันวาว 

สะทอนแสง อานผลที่ไดลงในแบบฟอรมแลวนำาไปแปลผล วิธีนี้

สามารถตรวจไดรวดเร็ว แตสามารถตรวจไดเฉพาะแอนติเจน HLA 

ที่ปรากฏอยูบนผิวเซลลเทานั้นและที่สำาคัญจะตองใชเซลลที่มีชีวิต

มากกวารอยละ 90 มาทดสอบ คอมพลีเมนทที่นำามาใชตองมีการ

ทดสอบความสามารถในการทำาใหเกิด cytotoxic ที่ความเขมขนที่

เหมาะสม แอนติบอดีตอ HLA ที่นำามาใชทดสอบจะตองมีความแรง

และความจำาเพาะสูง แตอยางไรก็ตามวิธีซีโรโลยีไมสามารถทดสอบ

หา null allele หรือแอนติเจน HLA ที่มีความแตกตางของกรด 

อะมิโนเพียง 1 ตำาแหนงได เชน HLA-B*44:02 และ HLA-B*44:03 

ซึ่งมีความแตกตางกันที่กรดอะมิโนตำาแหนงที่ 15611 ถาตรวจดวย

วิธีซีโรโลยีสามารถบอกไดเพียง HLA-B44 เทานั้น รางกายของ

ผูที่รับอวัยวะอาจจะสรางแอนติบอดีตอ epitope ที่ตางกันนี้ 

ดังนั้นจึงควรตรวจ HLA typing เพิ่มเติมโดยวิธีอณูชีววิทยาเพื่อ

รายงานผล HLA ในระดับอัลลีล

การตรวจ HLA typing โดยวิธีอณูชีววิทยา 

การสรางแอนติเจน HLA ชนิดตางๆ ขึ้นกับยีนที่ตั้งอยูบน 

แขนขางสั้นของโครโมโซมคูที่ 611 ซึ่งมีการตรวจทางอณูชีววิทยา

หลายวิธี ที่นิยมใชในปจจุบันมี 3 วิธี คือ PCR-sequence specific 

primer (PCR-SSP), PCR-sequence specific oligonucleotide 

probe (PCR-SSOP) และวิธี sequence based typing (SBT) 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการผลการตรวจที่มีความละเอียดในระดับ

ใด เพราะบางสถาบันสามารถทำาไดเฉพาะการปลูกถายอวัยวะ แตยัง

ไมสามารถดำาเนินการปลูกถายไขกระดูกได จึงไมจำาเปนตองใชวิธี 

SBT สวนจะเลือกวิธี PCR-SSP หรือ PCR-SSOP ขึ้นอยูกับ

ความสะดวกหรือความเหมาะสม หรือจะเลือกทั้ง 2 วิธีเพื่อใชใน

การตรวจยืนยันผล เพราะการตรวจหาอัลลีล HLA อาจจะสรุป

ผลไมไดโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง วิธี PCR-SSP เหมาะสมกับตัวอยาง 

จำานวนนอยแตตองใชปริมาณ DNA มาก มีขั้นตอนในการทำาไม 

ยุงยาก ใหผลรวดเร็วและไมตองใชเครื่องมือที่มีราคาแพง12 ใน 

ขั้นตอนการเพิ่มขยายปริมาณสารพันธุกรรมจะใช DNA คูสม 

(primer) จำานวนหลายคูทั้งนี้ขึ้นอยูกับความละเอียดของผลที่ตอง

การ ถาตองการความละเอียดสูงก็ใช primer จำานวนมาก ในทำานอง

เดียวกันวิธี PCR-SSOP ความละเอียดของผลที่ตองการขึ้นอยูกับ

จำานวน probe ที่นำามาใช แตวิธี PCR-SSOP จะใชเวลามากกวาวิธี 

PCR-SSP เพราะมีขั้นตอนมากกวา แตมีขอดีคือใชปริมาณ DNA 

นอยกวาวิธี PCR-SSP สามารถตรวจตัวอยางไดจำานวนมาก และมี

เครื่องอัตโนมัติเขามาชวยใหการทำางานสะดวกขึ้น อยางไรก็ตามทั้ง

สองวิธีจะตองใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะหผลและ

แปลผล จึงตองมีการปรับปรุงฐานขอมูล HLA อัลลีลในโปรแกรม

คอมพิวเตอรใหทันสมัยอยูเสมอ13 สวนวิธี SBT เปนวิธีที่ตองอาศัย

เครื่องมือที่มีราคาแพงมาก แตมีขอดีคือ สามารถใหผลที่มีความ

ละเอียดสูง เพราะเปนการดูลำาดับของนิวคลิโอไทดในตำาแหนงของ

ยีนที่สนใจเทียบกับยีน HLA ที่รายงานไวแลว11 การตรวจยีน HLA 

โดยวิธีอณูชีววิทยาชวยใหสามารถแยกความแตกตางของ HLA 

ระหวางผูปวยและผูบริจาคอวัยวะไดตั้งแตระดับแอนติเจน ระดับ 
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กรดอะมิโน จนกระทั่งถึงระดับ epitopes แตอยางไรก็ตามโดย

ทั่วไปการตรวจ HLA typing สำาหรับการปลูกถายอวัยวะในหลาย 

ประเทศหรือแมแตในประเทศสหรัฐอเมริกา จะตรวจแอนติเจน 

HLA-A, -B และ -DR เปนอยางนอย ตามขอกำาหนดขององคกร 

Organ Procurement and Transplant Network (OPTN)14 

แตมีบางหองปฏิบัติการที่ตรวจหา HLA-C, -DQ และ -DP เพิ่มเติม 

เชนเดียวกับหองปฏิบัติการ HLA ในประเทศไทยที่บางสถาบันอาจจะ

ตรวจไมครบทั้ง 6 ตำาแหนง แตอยางนอยจะตองตรวจหา HLA-A, 

-B และ -DR เพราะเปนตำาแหนงสำาคัญที่ใชในการคัดเลือกผูรับ

อวัยวะ การผาตัดปลูกถายหัวใจ ปอด และตับ ไมไดนำาแอนติเจน 

HLA มาใชในการตัดสินใจเลือกอวัยวะจากผูบริจาคสมองตาย ดวย

เหตุผลในเรื่องของเวลาที่ตองรีบนำาอวัยวะไปปลูกถายภายใน 4-6 

ชั่วโมง ไมสามารถรอผลการตรวจได แตกตางกับการปลูกถายไต

ที่สามารถรอไดนานประมาณ 24-30 ชั่วโมง จึงตองใชแอนติเจน 

HLA ในการคัดเลือกหาผูรับไตเพราะถาแอนจิเจน HLA ของผูปวย 

มีความเหมือนกับผูบริจาคไตมากที่สุดทั้ง 3 ตำาแหนง จะสงผล

ถึงความอยูรอดของไตที่ผูปวยไดรับ ถึงแมวาในปจจุบันจะมีการ

พัฒนายากดภูมิคุมกันขึ้นมาหลายชนิดแลวก็ตาม15 นอกจากนี้ระดับ

ความแตกตางของแอนติเจน HLA ระหวางผูรับและผูใหอวัยวะ 

จะมีผลโดยตรงทั้งตอการสรางแอนติบอดีตอ HLA และความ

แรงของแอนติบอดีที่ผูปวยสรางขึ้น16 มีผลกระทบตอการรอคอย

อวัยวะบริจาคนานขึ้นโดยเฉพาะผูปวยที่มีอายุนอยและรอปลูก 

ถายไตครั้งที่สอง จึงทำาใหคุณภาพชีวิตลดลง17 ดังนั้นความถูกตอง

ของผลการตรวจ HLA typing ทั้งของผูใหและผูรับอวัยวะจึงเปน

สิ่งสำาคัญ เพื่อนำามาใชในการทำานายการตรวจความเขากันไดของ

อวัยวะ โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยที่รางกายถูกกระตุนใหสราง

แอนติบอดีตอ HLA 

การตรวจหาแอนติบอดีตอ HLA 

การที่รางกายไดรับสิ่งแปลกปลอมเขาไป เชน การรับเลือด การ

ตั้งครรภ และการเคยไดรับการปลูกถายอวัยวะ ทำาใหรางกายสราง

แอนติบอดีขึ้น แตในผูปวยชายบางรายที่ไมเคยไดรับเลือดหรือเคย

ปลูกถายอวัยวะมากอนก็สามารถสรางแอนติบอดีตอ HLA ได 

อาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสท่ีผูปวยเคยสัมผัสมีสวน

ที่คลายกับโมเลกุล HLA18 ผูปวยเหลานี้จึงมีโอกาสไดรับอวัยวะ

บริจาคนอยลง ในผูปวยที่มาขึ้นทะเบียนรอปลูกถายไตจึงตองมีการ

ตรวจกรองหาความจำาเพาะและความแรงของแอนติบอดีตอ HLA 

อยูเปนระยะๆ นอกจากนี้ยังตองตรวจหา isotype ของแอนติบอดี

ดวย เพราะถาเปนแอนติบอดีชนิด IgG จะมีผลตอการเกิดการ 

ปฏิเสธกราฟทโดยเฉพาะผูปวยที่มีความแรงของแอนติบอดีตอ HLA 

ในระดับสูงมากและเปนสาเหตุทำาใหเกิด hyperacute rejection19 

ดังนั้นวิธีการตรวจที่มีทั้งความไวและความจำาเพาะจึงเปนสิ่งที่ตอง

นำามาพิจารณา

การตรวจหาแอนติบอดีตอ HLA โดยวิธี cytotoxic

โดยทั่วไปจะใชเซลล lymphocyte ของผูอื่นประมาณ 20-40 

รายที่มี HLA แอนติเจนแตกตางกันมาทดสอบกับน้ำาเหลืองของ

ผูปวยโดยใชวิธีซีโรโลยีคือวิธี microlymphocytotoxicity และ

นำาจำานวนเซลลที่ใหผลบวกมาคำานวณหาคา panel reactive 

antibody (PRA) เชน ถาใชเซลลทั้งหมดจำานวน 40 รายและ

ใหผลบวกจำานวน 30 ราย คา PRA ที่ไดคือรอยละ 75 แตวิธีนี้

มีขอจำากัดคือรอยละของ PRA จะเปลี่ยนไปขึ้นอยูกับแอนติเจน 

HLA ของเซลลที่นำามาทดสอบ ซึ่งมีความถี่ที่แตกตางกันในแตละ

เชื้อชาติ วิธีนี้อาจจะเกิดผลบวกปลอมในกรณีที่ผูปวยมีแอนติบอดี

ตอเซลลของตนเองหรือมีแอนติบอดีชนิด IgM ที่ไมจำาเพาะ หรือ

มีแอนติบอดีตอ non-HLA และอาจจะเกิดผลลบปลอมจากการ

ที่มีความแรงของแอนติบอดีในระดับต่ำา หรือใชคอมพลีเมนทที่

ไมมีคุณภาพ ความจำาเพาะของแอนติบอดีตอ HLA อาจจะบอก

ไมไดในกรณีที่ใหผลบวกกับแอนติเจน HLA ที่เปน cross-reactive 

group (CREG)20 ดวยเหตุผลที่กลาวมาทั้งหมด ทำาใหหองปฏิบัติ

การ HLA เปลี่ยนวิธีการตรวจหาแอนติบอดีเปนวิธี solid phase 

assays ซึ่งมีความไวและความจำาเพาะที่ดีกวาวิธี CDC แตอยาง

ไรก็ตามวิธี CDC ยังคงใชเปนมาตรฐานในการตรวจความเขา

กันไดระหวางผูใหและผูรับอวัยวะ

การตรวจหาแอนติบอดีตอ HLA โดยวิธี solid phase assays

Enzyme-Linked Immunosorbent assay (ELISA) เปนวิธี

เริ่มแรกที่ใชตรวจกรองหาแอนติบอดีตอ HLA ดวยวิธี solid phase 

assays โดยการนำาโมเลกุล HLA ที่เตรียมจากเกล็ดเลือดซึ่งมี

แอนติเจน HLA class I สวนการตรวจหาแอนติบอดีตอ HLA 

class II จะใช lymphoblastoid cell lines (LCL) จากผูบริจาค

หลายคนมารวมกัน และนำามาเคลือบลงไปในหลุมของ ELISA plate 

เติมซีรัมของผูปวยใสลงไป หลังจากนั้นเติม enzyme-conjugated 

anti-human immunoglobulin แลวนำาไปวัดหาคาการดูดกลืน

แสง (optical density) ของสีที่เกิดขึ้น วิธีนี้จะมีความไวกวาวิธี 

CDC แตมักจะเกิดผลบวกปลอมขึ้นได โดยเฉพาะในผูปวยที่เปน

โรค autoimmune หรือมีแอนติบอดีตอ cardiolipin21,22 สวน

ใหญจะถูกออกแบบใหตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgG แตก็สามารถ

หา isotypes อื่นได วิธีนี้ไมคอยเปนที่นิยม จึงถูกแทนที่ดวยวิธี 

flow cytometry มากวา 20 ปแลว
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การตรวจหาแอนติบอดีตอ HLA โดยวิธี flow cytometry

โดยการนำาแอนติเจน HLA class I หรือ HLA class II ที่

เตรียมจากเซลล LCL ของแตละคนมาเคลือบบนเม็ด beads ใน

กรณีที่ตองการตรวจแยกชนิดของแอนติบอดีตอ HLA class I 

หรือ HLA class II แตถาตองการตรวจกรองเพื่อหาแอนติบอดี

ตอ HLA จะนำาเม็ด beads ของ HLA ทั้งสองชุดมารวมกัน โดย

ใชหลักการเดียวกับวิธี ELISA เพียงแตในขั้นตอนการวัดผลของ

สาร fluorescence จะใชเครื่อง flow cytometer เทียบกับผลของ 

negative control ซึ่งจะรายงานผลออกมาในรูป histogram วิธี

นี้จึงเปน semi-quantitative ที่สามารถคำานวณหาคา PRA และ

หาความจำาเพาะของแอนติบอดีได เพราะแอนติเจน HLA ที่นำามา

เคลือบบนเม็ด beads มาจากแตละคน วิธีนี้ถูกออกแบบมาใหตรวจ

หาแอนติบอดีชนิด IgG และในกรณีที่ผูปวยมีแอนติบอดีในระดับ

ต่ำา เม็ด beads ที่นำามาใชอาจจะมีแอนติเจน HLA ไมครอบคลุมใน

ประชากรกลุมนั้น จึงตองอาศัยผูปฏิบัติงานที่มีความชำานาญมาชวย

ในการยืนยันผล23,24 แตอยางไรก็ตามวิธีนี้มีความไวมากกวาวิธี 

ELISA ประมาณรอยละ 1025

การตรวจหาแอนติบอดีตอ HLA ดวยวิธี Luminex™ fluoroanalyzer

เปน solid-phase immunoassays ที่นิยมนำามาใชในการตรวจ

หาแอนติบอดีตอ HLA ชนิด IgG กันอยางแพรหลาย26 แมวาจะ

มีความไวในการตรวจสูงมาก แตอยางไรก็ตามขึ้นอยูกับชนิดของ

น้ำายาสำาเร็จรูปที่นำามาใชในการทดสอบ27 เพราะน้ำายาจะแบงออกเปน 

3 ระดับ คือ ระดับหนึ่ง คือ LABScreen Mixed สำาหรับตรวจ

กรองหาแอนติบอดีตอ HLA ทั้ง HLA class I และ HLA class 

II ซึ่งแตละเม็ด bead จะเคลือบดวยแอนติเจน HLA class I หรือ 

class II จากเซลล 3 ราย เชน bead หมายเลข 4 มีแอนติเจน A1, 

A80, B18, B50, C2, C6; A1, A29, B8, B45, C6, C7; A1, 

A69, B35, B49, C7, C12 เปนตน สามารถรายงานผลบวกหรือ

ลบเทานั้น ไมสามารถนำาผลมาคำานวณหาคา PRA ระดับสอง คือ 

LABScreen PRA แตละเม็ด bead จะเคลือบดวยแอนติเจน HLA 

class I หรือ class II จากเซลล 1 ราย เชน bead หมายเลข 21 

เคลือบดวยแอนติเจน A2, A32, B42, B58, C10, C17 เปนตน 

การใชน้ำายาชุดนี้สามารถคำานวณหาคา PRA ได และนำามาใชใน

การคำานวณสิทธิ์ในการไดรับไตบริจาคจากศูนยรับบริจาคอวัยวะ 

สภากาชาดไทย ซึ่งผูที่มีคา PRA มากกวารอยละ 80 จะมีคะแนน

มากกวาผูที่มีคา PRA ต่ำา สวนการตรวจในระดับสาม คือ single 

antigen bead, SAG  ซึ่งในแตละเม็ด beads จะเคลือบแอนติเจน 

1 ชนิดเทานั้น เชน เม็ด bead หมายเลข 21 เคลือบดวย A32  ซึ่ง

จะเปนประโยชนอยางมากสำาหรับผูปวย เพราะนอกจากจะรายงานคา 

PRA แลวยังสามารถรายงานความจำาเพาะตอแอนติเจน HLA แตละ

ชนิดได โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยที่มีคา PRA สูงและไมสามารถ

หาความจำาเพาะของแอนติบอดีไดถาตรวจดวยวิธี CDC ชวยใหการ

หาอวัยวะที่เหมาะสมสำาหรับผูปวยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แตอยาง

ไรก็ตามวิธีนี้ตรวจพบแอนติบอดีทั้งที่ตองอาศัยคอมพลีเมนทและ

ไมตองอาศัยคอมพลีเมนท จึงพบปญหาความไมสอดคลองของผล

บวกที่ตรวจพบกับผลลัพธทางคลินิก ดังนั้นแตละหองปฏิบัติการ

จึงตองนำาผลการตรวจความเขากันไดระหวางผูใหและผูรับอวัยวะ

มาพิจารณารวมดวย และเนื่องจากเปนการอานผลการเปลงแสงของ

สาร fluorescence ไดเปนคา mean fluorescence intensity 

(MFI) เทียบกับ negative control และคา background ของ

แตละ bead ซึ่งวิเคราะหผลดวยระบบคอมพิวเตอร จึงตองเขมงวด

เรื่องการจัดเก็บน้ำายาใหถูกตองและตรวจสอบวันหมดอายุ เพราะ

ความเสื่อมของน้ำายามีผลตอการตรวจหาระดับความแรงและความ

จำาเพาะของแอนติบอดี จึงอาจพบวามีความแตกตางกันระหวางหอง

ปฏิบัติการแมวาจะตรวจในตัวอยางเดียวกัน หรือแมแตในหองปฏิบัติ

การเดียวกันแตตรวจตางเวลากันหรือใชชุดน้ำายาแตกตางกัน28  ใน

กรณีที่ผูปวยมีระดับ IgM สูง หรือมี immune complex จะ

มีผลตอการทดสอบเชนเดียวกัน จึงตองเตรียมตัวอยางตรวจ 

ดวยการเจือจางหรือเติมสาร dithiothreitol (DTT) กอนนำาซีรัม

ไปทดสอบ จะชวยใหการแปลผลมีความชัดเจนมากขึ้น29

การตรวจความเขากันได (crossmatching)

จากการคนพบความสำาคัญของการตรวจความเขากันไดระหวาง 

ซีรัมของผูปวยกับเซลล lymphocyte ของผูบริจาคไตโดย Patel และ 

Terasaki ในป ค.ศ. 19696 จึงตองมีการตรวจความเขากันไดกอนการ

ปลูกถายอวัยะในผูปวยทุกราย เพื่อปองกันไมใหเกิด hyperacute 

rejection และเปนสาเหตุใหไตใหมที่ใสเขาไปไมทำางาน การตรวจ

ความเขากันไดที่ใหผลบวกเปนขอหามมิใหทำาการปลูกถายอวัยวะ

โดยเฉพาะอยางยิ่งผลบวกตอ T cell ของผูใหอวัยวะ30 ไดมีการ

พัฒนาการตรวจใหมีความไวและความจำาเพาะมากขึ้น เพื่อใชในการ

ทำานายผลทางคลินิกซึ่งควรนำาผลการตรวจกรองหาแอนติบอดีตอ 

HLA มาชวยในการตัดสินใจรวมดวย

การตรวจความเขากันไดดวยวิธี CDC

ใชหลักในการตรวจเชนเดียวกับการตรวจกรองหาแอนติบอดี

ตอ HLA ดวยวิธี CDC เพียงแตใชซีรัมของผูปวยทำาปฏิกิริยากับ 

T cells และ B cells ของผูบริจาคอวัยวะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในผูปวยปลูกถายไต ซึ่งจะพบแอนติเจน HLA class I และ HLA 

class II บน endothelium ของไต ดังนั้นถาใหผลบวกในการตรวจ
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ความเขากันไดดวยวิธี CDC แสดงวาผูปวยมีแอนติบอดีจำาเพาะ

ตอแอนติเจน HLA ของผูบริจาคหรือที่เรียกวา donor specific 

antibody (DSA) ดวยเหตุนี้จึงเปนขอหามมิใหทำาการปลูกถาย 

อวัยวะ แตขอเสียของวิธี CDC คือมีความไวในการตรวจต่ำา ดังนั้น

ในกรณีที่ผูปวยมีแอนติบอดีในระดับต่ำา ทำาใหตรวจไมพบจึงเกิด

ผลลบปลอม แตสามารถเพิ่มความไวไดโดยการเพิ่มระยะเวลาใน

การทำาปฏิกิริยาใหนานขึ้น 1 เทาหรือเติม antihuman globulin 

(AHG-CDC) ลงไป31 การเกิดผลบวกปลอมพบไดในกรณีที่ซีรัม

ของผูปวยทำาปฏิกิริยากับเซลลของตนเอง (autoantibody) หรือ

มีแอนติบอดีตอ HLA ชนิด IgM หรือมี non-HLA IgG โดย

เฉพาะการตรวจความเขากันไดดวย B cells อาจพบผลบวกปลอม

ไดบอย จึงตองเตรียมตัวอยางซีรัมของผูปวยกอนนำามาตรวจความ

เขากันไดดวยการเติม DTT หรือใชความรอนไปทำาลาย disulfide 

bonds ของ IgM ซึ่งตองทำาการตรวจความเขากันไดดวยตัวอยาง

ซีรัมที่ไมไดเติม DTT และทดสอบกับ T cells และ B cells 

ของตนเองรวมดวย เพื่อแยกแอนติบอดีที่ทำาปฏิกิริยากับเซลลของ

ตนเองออกจากเซลลของผูบริจาคอวัยวะ32 การที่ผลการตรวจความ

เขากันไดใหผลบวกกับ B cells มากกวา T cells อาจเปนเพราะวา

แอนติเจน HLA class I แสดงออกบน B cells มากกวา T cells 

และสัมพันธกับการสลัดอวัยวะที่ไดรับคอนขางสูง33

การตรวจความเขากันไดดวยวิธี flow cytometry

หลักการตรวจความเขากันไดโดยวิธี flow cytometry crossmatch 

(FCXM) แตกตางจากวิธี CDC ตรงที่สามารถตรวจแอนติบอดี

ตอ HLA ที่อาศัยคอมพลีเมนทและไมอาศัยคอมพลีเมนท และ

ตรวจหาเฉพาะ immunoglobulin ชนิด IgG ซึ่ง IgG ในแตละ 

subclass มีคุณสมบัติในการตรึงคอมพลีเมนทแตกตางกัน โดย

พบวา IgG1 และ IgG3 มีความแรงในการตรึงคอมพลีเมนทมากกวา 

IgG2 และ IgG434 พบวาผูปวยมากกวารอยละ 15 ที่จะปลูกถาย 

อวัยวะครั้งแรกและมากกวารอยละ 30 ในผูปวยที่จะปลูกถายอวัยวะ 

ครั้งที่ 2 ใหผลการตรวจความเขากันไดโดยวิธี FCXM เปนบวก ใน

ขณะที่ผลการตรวจความเขากันไดดวยวิธี CDC หรือ AHG-CDC 

เปนลบ ทำาใหเกิดการสูญเสียอวัยวะที่ใสเขาไปภายใน 3 เดือนหลัง

การปลูกถายอวัยวะในครั้งแรก35,36 หรือภายใน 1 ปหลังการปลูกถาย 

อวัยวะครั้งที่ 237,38 ดังนั้นการตรวจความเขากันไดดวยวิธี FCXM 

จึงควรดูผลการตรวจหาความแรงและความจำาเพาะของแอนติบอดี

โดยวิธี solid-phase immunoassays รวมดวย37 เพราะในกรณี

ที่ไมพบแอนติบอดีตอ HLA แตผลการตรวจความเขากันไดดวย

วิธี FCXM ใหผลบวก อาจจะไมมีผลตอการอยูรอดของอวัยวะที่

ไดรับการปลูกถายเขาไป39

สรุป 

ความเขาใจในพื้นฐานของวิธีการตรวจความเขากันไดกอนการ

ปลูกถายอวัยวะ เปนปจจัยสำาคัญที่ชวยใหแพทยใชในการตัดสินใจ 

ที่จะทำาการปลูกถายอวัยวะ ดังนั้นผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

ตองมีความถูกตองเปนที่นาเชื่อถือ ความไว และความจำาเพาะของ

วิธีการทดสอบ จึงเปนสิ่งที่ผูปฏิบัติงานตองใหความสำาคัญ เพื่อลด

ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผูปวย และทำาใหแพทยใหการรักษาอยาง
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