295

ย่อวารสาร

HLA-DRB1 molecules and the presentation of anchor peptides from
RhD, RhCE, and KEL proteins

Conceiçao Pinheiro De Souza1, Wilson Baleotti2, Elyse Moritz1, Sidneia Sanches1, Larissa Barbosa Lopes1, Akemi Kuroda Chiba1
Eduardo Antônio Donadi3 and José Orlando Bordin1
1
Department of Clinical and Experimental Oncology, Hematology and Hemotherapy Discipline, Federal University of Sao Paulo (UNIFESP);
2
Faculty of Medicine of Marília, FAMEMA; 3Department of Medicine, Division of Clinical Immunology, Faculty of Medicine of Ribeirao Preto,
University of Sao Paulo (USP), Sao Paulo, Brazil. Transfusion. 2021;61:1617-30.

บทน� ำ
แอนติเจนจากระบบหมูโ่ ลหิต Rh และ Kell สามารถก่อให้เกิด
การสร้างภูมคิ ุม้ กันต่อต้านได้มากในเชิงคลินิค การสร้าง antibody
ต่อหมูเ่ ลือดเริ่มต้นจากการที่ antigen-presenting cell น�ำเสนอ
antigen peptide ให้ CD4 T cell รับรู ้ ผ่าน HLA-class II โดย
90% ของ HLA-class II isotype จะเป็ น HLA-DR โครงสร้าง
ของ HLA class II ประกอบด้วย alpha และ beta chain ทีจ่ ะ
วางตัวกันเป็ น groove ซึง่ ประกอบด้วย 9 pocket ย่อยๆ (P1-9)
ไว้จบั กับ peptide ทีต่ อ้ งการน�ำเสนอ ขนาด 12-25 molecule โดย
DRB1 gene ที่ encode beta chain จะมีความหลากหลายใน
ประชากร (polymorphism) มาก ส่งผลให้มโี ครงสร้างของ HLADR molecule ทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละคน และท�ำให้ความสามารถ
ในการ present antigen peptide จนไปถึงความสามารถในการ
สร้าง antibody ต่อหมูเ่ ลือดแตกต่างกันไปด้วย การศึกษานี้มจี ดุ
ประสงค์ 3 อย่าง ประกอบด้วย การที่ HLA-DRB1 allele ชนิด
ใดทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การสร้าง antibody ต่อ D, C, E และ
K antigen อย่างมีนยั ส�ำคัญ การที่ Anchor peptide จาก
RhD, RhCE และ Kel protein แบบใด ทีส่ ามารถจับกับ DRB1
molecules ได้ดกี ว่า และ การจับกันของ DRB1 และ antigenic peptide มีกลไกทางโมเลกุลเป็ นอย่างไร โดยใช้ in silico
analysis (การศึกษาในโปรแกรมคอมพิวเตอร์) ในการศึกษา ซึง่
จะมีขอ้ ดีกว่า in-vitro study (การศึกษาในหลอดทดลอง) คือ
ราคาถูกกว่า การวิจยั นี้ศึกษากลไกทางโมเลกุลของ DRB1 ทีม่ ี
ความสัมพันธ์กบั เปบไทด์ของ antigen ทีจ่ ะช่วยอธิบายความถี่
ของการตรวจพบ antibody ต่อ D+C antigen และ anti-K ใน
การให้โลหิตและการตัง้ ครรภ์
วัสดุและวิธกี าร
การศึกษานี้ได้รวบรวมข้อมูลของผูป้ ่ วย 201 คนทีม่ ี antibody
ต่อ antigen ระบบ Rh และ Kell แล ้วน�ำมาเปรียบเทียบกับกลุม่
ควบคุม 174,015 คน โดย identify antibody ด้วย gel test ของ

บริษทั Biorad และ Grifols ได้ทำ� genotype HLA-DRB1 ด้วย
วิธี sequence-specific oligonucleotide probes (PCR-SSO)
ด้วยชุดตรวจ LABType SSO-HD ของบริษทั One Lambda
การท�ำ in silico analysis ของ HLA-DRB1 binding sites
เพือ่ ศึกษาความสามารถในการจับกับ peptide ด้วยโปรแกรม NetMHCIIpan โดยใส่ขอ้ มูล peptide sequence ของ antigen
หมูเ่ ลือด RhD, RhCE และ Kell ตัดแบ่งเป็ นส่วนละ 15 amino
acid ซึง่ จะมี core sequence อยู่ 9 amino acid เรียกว่า
9-mer-sequence จะเป็ นส่วนส�ำคัญทีใ่ ช้ในการ anchor peptide
ลงใน peptide-binding groove ของ HLA-DRB1 ซึง่ โปรแกรม
NetMHCIIpan จะวัดความสามารถของส่วน anchor peptides
ในการเกาะกับ HLA-DRB1 ได้ ซึง่ จะส่งผลต่อความสามารถในการ
present antigen นัน้ ให้ CD4 T-helper cell ด้วย นอกจากนี้
ยังได้ทำ� beta chain HLA-DRB1 pocket (P1-9) alignment
analysis ด้วย IMGT/HLA database เพือ่ ดู residue identity
(กรดอะมิโนซ�ำ้ กันทีต่ ำ� แหน่งเดียวกัน) และ homology (คุณสมบัติ
ทาง physicochemical คล ้ายกัน) โดยหากค่า < 50% ถือว่าต�ำ่
ถ้า ≥ 50% แต่ < 75% ถือว่าปานกลาง และ ≥ 75% ถือว่าสูง
ผลการศึกษา
ในส่วนของสถิตคิ วามสัมพันธ์ระหว่าง HLA-DRB1 alleles
และการเกิด alloimmunization ต่อระบบ Rh และ Kell พบว่า
ในกลุม่ ของผูป้ ่ วยทีม่ ี alloantibody ทัง้ ต่อระบบ Rh หรือ Kell
จะมีความถีข่ อง HLA-DRB1*15 allele สูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่าง
มีนยั ส�ำคัญ (p < 0.001) นอกจากนี้ในกลุม่ ผูป้ ่ วยทีม่ ี anti-D
จะพบ HLA-DRB1*12 allele มากอย่างมีนยั ส�ำคัญอีกด้วย ส่วนผู ้
ป่ วยทีม่ ี anti-C จะพบ HLA-DRB1*01 allele มากขึ้นอย่างมีนยั
ส�ำคัญ กลุม่ ผูป้ ่ วย anti-E หรือ anti-K จะพบ HLA-DRB1*15
allele มากเป็ นพิเศษเพียงตัวเดียว
จากการท�ำ in silico analysis พบว่า C หรือ D antigen
จะมี polymorphic point ร่วมกัน 3 จุด ได้แก่ 60I, 68S และ
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103S ทีส่ ามารถจับกับ DRB1 molecule ได้ดี (strong binder)
หลาย allele ได้แก่ DRB1*12:01 (พบในผูป้ ่ วยทีม่ ี anti-D เท่านัน้ ),
DRB1*15:01 และ DRB1*15:03 ซึง่ ผลไปในทางเดียวกับผลทาง
สถิติ HLA-DRB1*15 allele ทีพ่ บได้ทงั้ ในผูป้ ่ วยทีม่ ี anti-D และ
anti-C จึงอาจอธิบายว่าท�ำไมถึงพบผูป้ ่ วยทีม่ ี anti-D+C ได้บอ่ ย
ในขณะที่ molecule HLA-DRB1*01 สามารถแสดง protein ได้
ทีจ่ ดุ ๆ เดียวเท่านัน้ คือ 121M polymorphic point บน RhCe
protein แต่ HLA-DRB1*15:01 หรือ HLA-DRB1*15:03 จะ
สามารถแสดง protein ได้หลาย polymorphic point เช่น 60I,
68S, 103S, 169L, 170R และอืน่ ๆ เป็ นจ�ำนวนมาก จึงมี affinity
ต่อ RhCe-derived anchor สูง สามารถน�ำเสนอ antigen ให้
T helper cell ได้ดี และกระตุน้ การสร้าง alloantibody ต่อ C
antigen ได้ดกี ว่า จากการศึกษา alignment analysis พบ
ว่า HLA-DRB1*15 จะมีคุณสมบัตทิ าง physicochemical ที่
ต�ำแหน่ง 11P (proline, non-polar) และ 13R (arginine, basic
polar) ใน P4 pocket ต่างไปจาก HLA-DRB1 allele อืน่ ๆ ซึง่
ท�ำให้สามารถตอบสนองกับ antigenic peptide ได้ดกี ว่าเช่น
กัน ส่วน DRB1*09:01 molecule แม้วา่ จะไม่มคี วามสัมพันธ์
กับการสร้าง antibody ในประชากรทีศ่ ึกษาอย่างมีนยั สถิติ แต่
การท�ำ In-silico analysis พบว่าจับกับ anchor peptides จาก
sequence ทีม่ ี polymorphic determinants ของ E antigen
ได้ 4 ใน 5 ชนิด (ยกเว้น 217-WMFWPSVNS-225 ซึง่ จะจับได้ดี
กับ DRB1*15:03) ซึง่ ตรงกับรายงานการศึกษาในประชากรจีนที่
พบว่า HLA-DRB1*09:01 จะมีความสัมพันธ์กบั การสร้าง anti-E
นอกจากนี้ anti-K alloimmunization ไม่ถกู จ�ำกัดการตอบสนอง
ต่อ DRB1 ชนิดใดชนิดหนึ่ง แสดงว่าในกลุม่ ประชากรศึกษา มี
DRB1 ทีส่ ามารถเกาะกับ KEL-derived anchor peptides และ
ผลิต anti-K ได้หมด ซึง่ สอดคล ้องกับความถีข่ อง anti-K ใน
ประชากรชาวบราซิลทีค่ ่อนข้างสูง
ส�ำหรับการตรวจ alignment และ ลักษณะทาง physicochemical ของ HLA-DRB1 beta chain พบว่า DRB1*15:01,
*15:03 และ *16:01 ทีท่ ำ� หน้าทีน่ ำ� เสนอ 64-FLTSSFRRH-72
anchon peptide ของ RhD, RhCe จะมี mean identity 72.7%
และ homology 90.9% ในขณะที่ DRB1*12:01 และ *15:01 ที่
น�ำเสนอ 107-VITLFSIRL-115 anchor peptide ของ RhD จะมี
identity ต�ำ่ เพียงแค่ 36.4% แต่มี homology สูง 77.3% โดย
ทัว่ ไปแล ้ว DRB1 ทีจ่ บั กับ RhD และ RhcE-derived strong

binder ได้อย่างแข็งแรงจะมีคุณสมบัติ ของ physicochemical
ทีค่ ล ้ายกันบริเวณ residue 28, 70 ของ P4 pocket ในขณะที่
DRB1 ทีส่ ามารถจับกับ RhCe-derived strong binder ได้แข็ง
แรงจะมี residue 26, 28, 70, 74 และ 78 ทีค่ ล ้ายกัน ส่วนใน
DRB1 molecule ทุกตัวทีส่ ามารถน�ำเสนอ KEL-derived anchor
protein ได้หลายชนิดแตกต่างกัน แต่ละชนิดอาจมี identity ทีต่ ำ� ่
ถึง ปานกลางได้ (ตัง้ แต่ 31.8 ถึง 72.7%) แต่จะมีค่า homology
ปานกลางสูงตลอด (63.6 ถึง 86.4%) มี P4 pocket homology
(50 ถึง 100%) และจะมี 26, 28, 70 และ 78 residue ทีม่ ี
คุณสมบัตทิ าง physicochemical ทีค่ ล ้ายกัน จึงเป็ นการแสดง
ให้เห็นว่าคุณสมบัตทิ าง physicochemical ของ residue มีผล
ต่อความสามารถของ HLA ในการน�ำเสนอ antigen ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สรุป
จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ พบว่า HLA-DRB1*15 allele สามารถ
ใช้เป็ นตัวบอกความเสีย่ งของการสร้าง alloantibody ต่อ D, C,
E และ K antigen เมือ่ ได้รบั เลือดทีม่ ี antigen ไม่ตรงกันได้ in
silico analysis ยังแสดงให้เห็นว่า HLA-DRB1*15 molecule มี
ลักษณะพิเศษทาง physicochemical ของ 11P และ 13 R ใน P4
pocket ทีจ่ ะส่งเสริมการเกิด immune response ต่อ antigenic
peptide ต่างๆ การทีพ่ บ anti-D และ anti-C ร่วมกันบ่อยในผู ้
ป่ วย เกิดจากการที่ D และ C antigen มี polymorphic point
3 ต�ำแหน่งร่วมกัน มีความหลากหลาย (polymorphism) มาก
และสามารถจับกับ DRB1 ได้หลายรูปแบบ ส่วน Kell antigen
แทบทุกชนิด สามารถจับกับ DRB1 ได้ แสดงว่าในประชากรกลุม่
ทีศ่ ึกษา หากได้ Kell positive blood จะมีความเสีย่ งในการสร้าง
anti-K สูง การท�ำ HLA genotyping สามารถน�ำมาใช้ป้องกัน
alloimmunization โดยเฉพาะในกลุม่ ผูป้ ่ วยทีไ่ ด้ chronic transfusion สามารถน�ำผล HLA genotype มาช่วยจัดเรียงล�ำดับ
ความจ�ำเป็ นของผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งหาเลือดตรงหมูใ่ ห้
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