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บทน� ำ
การปลูกถ่ายไตเป็ นการรักษาทีด่ ที ส่ี ุดส�ำหรับผูป้ ่ วยไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้าย แม้วา่ ในช่วงระยะ 20 ปี ทผ่ี ่านมาอัตราการรอดของ
ไตทีป่ ลูกถ่าย (graft survival) ในระยะสัน้ จะดีข้นึ มาก แต่ปญั หา
ภาวะสลัดไตจากแอนติบอดี (antibody-mediated rejection)
ยังคงเป็ นสาเหตุหลักของการเกิดสูญเสียไต (graft loss) และการ
ท�ำงานของไตทีล่ ดลงในระยะยาว1 สาเหตุส่วนใหญ่ของการสลัดไต
จากแอนติบอดีคอื การทีผ่ ูร้ บั ไตมีแอนติบอดีต่อแอนติเจน HLA
(human leukocyte antigen) ของผูบ้ ริจาค (donor-specific
HLA antibody, DSA) แต่อย่างไรก็ตามแอนติบอดีต่อแอนติเจน
อืน่ ๆ ทีม่ ใิ ช่ HLA (non-HLA antibody) ก็สามารถท�ำให้เกิดการ
สลัดไตได้ จากรายงานการศึกษาพบว่า มีผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ไตจากพีน่ อ้ ง
ทีม่ แี อนติเจน HLA ตรงกัน (HLA identical sibling)2 และผูป้ ่ วย
ทีไ่ ด้รบั การปลูกถ่ายไตจากผูบ้ ริจาคสมองตายทีไ่ ม่มแี อนติบอดีต่อ
แอนติเจน HLA ของผูบ้ ริจาค3 มีกลุม่ ผูป้ ่ วยจ�ำนวนหนึ่งทีเ่ กิดภาวะ
สลัดไต บ่งถึงความส�ำคัญของ non-HLA antibody ในการเกิด
ภาวะสลัดไต ทัง้ นี้ non-HLA antibody แบ่งได้เป็ น 2 กลุม่ คือ
1) แอนติบอดีต่อแอนติเจนทีม่ คี วามหลากหลายทางพันธุกรรม
(polymorphic antigens) ซึง่ แอนติเจนของผูป้ ่ วยและผูบ้ ริจาคมี
ความแตกต่างกัน แอนติเจนทีส่ ำ� คัญในกลุม่ นี้คอื Major histocompatibility complex (MHC) class I-related chain genes
A (MICA)
2) แอนติบอดีต่อ self-antigen (autoantibody) ในภาวะ
ปกติ autoantigen เหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่มกี ารแสดงออก แต่เมือ่
เกิดภาวะเนื้อเยือ่ ถูกท�ำลายเช่น ภาวะขาดเลือด (ischemia-reperfusion) หรือ การสลัดอวัยวะปลูกถ่าย จะเป็ นการกระตุน้ ให้เกิด
การสร้างแอนติบอดีต่อ autoantigen เหล่านี้ข้นึ แอนติบอดีต่อ
แอนติเจนในกลุม่ นี้มมี ากมาย เช่น แอนติบอดีต่อ angiotensin
II type I receptor, endothelin type A receptor (ETAR),
C-terminal laminin G motif (LG3, a fragment of perlecan),
peroxisomal-trans-2-enoyl-coA-reductase (PECR), Rho
GDP-dissociation inhibitor 2 (ARHGDIB), agrin, Lamin
B1, BPI fold-containing family B member 1 (LPLUNC1)
และ phospholipase A2 receptor เป็ นต้น

ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะ non-HLA antibody ทีม่ ี
ความส�ำคัญทางคลินิกทีเ่ กี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายอวัยวะและมีการ
ศึกษาทีม่ หี ลักฐานชัดเจนแสดงถึงความสัมพันธ์ต่อผลการปลูกถ่ายไต
แอนติบอดีต่อ MICA
MICA เป็ นยีนทีม่ ี polymorphism สูง ในปัจจุบนั มีรายงาน
ทัง้ หมด 223 อัลลีล (https://www.ebi.ac.uk/ipd/imgt/hla/
stats.html; release 3.41.0, July 2020) ส่วน MHC class
I-related chain B (MICB) นัน้ มีรายงาน 138 อัลลีลและยัง
ไม่มหี ลักฐานแสดงชัดเจนถึงความส�ำคัญของ MICB ต่อผลการ
ปลูกถ่ายอวัยวะ4 แอนติเจน MICA สามารถกระตุน้ การตอบสนอง
ด้านภูมคิ ุม้ กันให้เกิดการสร้างแอนติบอดี และเมือ่ แอนติบอดีจบั
กับเป้ าหมายสามารถกระตุน้ ระบบ complement ท�ำให้เกิดการ
ท�ำลายเซลล์ได้ ดังแสดงให้เห็นจากการศึกษาเมือ่ น�ำ mouse
MICA monoclonal antibody และ human alloantibody
ท�ำปฏิกริ ยิ ากับแอนติเจน MICA พบว่า สามารถกระตุน้ การเกิด
complement-dependent cytotoxicity ได้ 5
MICA มีการแสดงออกบนเซลล์บางชนิดเท่านัน้ ซึง่ แตกต่าง
จากการแสดงออกของแอนติเจน HLA class I การแสดงออก
ของแอนติเจน MIC พบบน endothelial cell, gastrointestinal
tract, fibroblast, monocyte, keratinocyte และ dendritic
cell6 นอกจากนี้ยงั พบการแสดงออกของ MICA บนชิ้นเนื้อไต
(renal biopsy) และตับอ่อนด้วย7 เนื่องจาก MICA ไม่มกี าร
แสดงออกบน lymphocyte และ immature dendritic cell8,9
จึงไม่สามารถตรวจหาแอนติบอดีต่อ MICA ด้วยการทดสอบความ
เข้ากันได้ก่อนปลูกถ่ายไต (lymphocyte crossmatching) ได้
จากการที่ MICA มีการแสดงออกบน endothelial cell จึงมี
ความเป็ นไปได้สูงทีแ่ อนติเจนนี้จะเป็ นเป้ าหมายส�ำคัญของการเกิด
ภาวะสลัดไต การศึกษาทีแ่ สดงถึงความส�ำคัญของแอนติบอดีต่อ
MICA ในการปลูกถ่ายไตอาจแบ่งได้เป็ น การศึกษาของแอนติบอดี
ทีม่ กี ่อนการปลูกถ่ายไต (pretransplant MICA antibody) และ
แอนติบอดีทพ่ี บภายหลังการปลูกถ่ายไต โดยการศึกษาทีแ่ สดงถึง
ความส�ำคัญของแอนติบอดีต่อ MICA ซึง่ มีอยู่ก่อนการปลูกถ่าย
ไตทีน่ ่าสนใจคือ การศึกษาของ Zou และคณะ10 ซึง่ ได้ศึกษาผูป้ ่ วย
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1,910 ราย พบว่าผูป้ ่ วยทีม่ แี อนติบอดีต่อ MICA ก่อนการปลูก
ถ่ายไต มีอตั รารอดของไต 1 ปี หลังการปลูกถ่าย (1-year graft
survival) ร้อยละ 88.3 ซึง่ น้อยกว่ากลุม่ ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่มแี อนติบอดี
ต่อ MICA ทีม่ อี ตั รารอดของไตร้อยละ 93.5 (p = 0.01) แต่ต่อ
มามีการรายงานทีข่ ดั แย้งกันโดยพบว่า กลุม่ ผูป้ ่ วยทีม่ แี อนติบอดี
ต่อ MICA และกลุม่ ทีไ่ ม่มแี อนติบอดีต่อ MICA ทัง้ สองกลุม่ มี
อัตรารอดของไตปลูกถ่ายไม่แตกต่างกัน11,12
ส�ำหรับความสัมพันธ์ของแอนติบอดีต่อ MICA ทีพ่ บภายหลัง
การปลูกถ่ายไตกับการเกิดการสลัดไตนัน้ ในการศึกษาทีม่ กี ารติดตาม
ผูป้ ่ วยในระยะสัน้ ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิต12,13
ิ
แต่การศึกษาทีม่ กี ารติดตามผูป้ ่ วยนาน 2-10 ปี ภายหลังปลูกถ่าย
ไตพบว่า แอนติบอดีต่อ MICA ทีพ่ บภายหลังการปลูกถ่ายไตมี
ความสัมพันธ์กบั การเกิดการสลัดไต14-16 อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์
ระหว่างแอนติบอดีต่อ MICA ทีพ่ บภายหลังการปลูกถ่ายไตกับ
อัตราอยู่รอดของไตปลูกถ่ายยังไม่สามารถสรุปได้ชดั เจน เนื่องจาก
ผลรายงานการศึกษายังมีความขัดแย้งกัน13,15,17 เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่า
การศึกษาแอนติบอดีต่อ MICA ในระยะแรก (ก่อนปี ค.ศ. 2009)
ยังไม่มกี ารตรวจว่าแอนติบอดีนนั้ จ�ำเพาะต่อแอนติเจน MICA ของ
ผูบ้ ริจาคหรือไม่ (MICA-donor specific antibody) จึงควรใช้
วิจารณญาณในการวิเคราะห์ผลการศึกษา
นอกจากแอนติเจน MICA มีในรูปแบบโมเลกุลบนผิวเซลล์
(membrane bound form) ซึง่ สามารถกระตุน้ T cell และ B cell
ได้แล ้วนัน้ MICA ยังมีรูปแบบเป็ น soluble form18,19 ทีส่ ามารถ
จับกับ receptor ของ natural killer cell (natural killer cellactivating receptor; NKG2D) ท�ำให้เกิดการท�ำลาย receptorligand complex และเกิดการยับยัง้ ระบบภูมคิ ุม้ กันด้าน innate
immunity ผ่านทาง NKG2D บน NK cell18 ซึง่ ส่งผลให้สามารถ
ลดการเกิดภาวะสลัดอวัยวะ (graft rejection) ได้ ดังการศึกษา
ในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายหัวใจพบว่า กลุม่ ผูป้ ่ วยทีไ่ ม่เกิดภาวะสลัดหัวใจ
มีระดับ soluble MICA สูงกว่ากลุม่ ทีเ่ กิดภาวะสลัดหัวใจอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิต20ิ
นอกจากกลไกดังกล่าวแล้ว อีกกลไกทีน่ ่าสนใจของ MICA ต่อ
ผลการปลูกถ่ายอวัยวะ คือ การมี dimorphism ของกรดอะมิโน
ต�ำแหน่งที่ 129 ใน α2 domain ของ MICA โดยหากกรดอะมิโน
ต�ำแหน่งนี้เป็ น methionine (MICA-129 met) จะเกิดการจับกับ
NKG2D receptor ทีแ่ ข็งแรง แต่หากเป็ น valine (MICA-129
val) ลักษณะการจับจะเป็ นการจับแบบไม่แข็งแรง21 ซึง่ มีผลต่อ
ระบบภูมคิ ุม้ กันในส่วน innate immunity ได้มกี ารศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่าง MICA-129 dimorphism ในหลากหลายโรค
เช่น hepatocellular carcinoma22, psoriasis23, acute graft
versus host disease ในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไขกระดูก24 เป็ นต้น ใน
ปัจจุบนั ข้อมูลความสัมพันธ์ของ MICA ต่อระบบภูมคิ ุม้ กันในผู ้
ป่ วยปลูกถ่ายอวัยวะผ่านทางกลไกด้านนี้ยงั ไม่มขี อ้ มูลเพียงพอที่
จะสรุปได้ชดั เจน
แอนติบอดีต่อ angiotensin II type I receptor (anti-AT1R Ab)
Angiotensin type 1 receptor (AT1R) เป็ น receptor ซึง่
แสดงออกบนผิวเซลล์ของ endothelial cell การจับกันระหว่าง
angiotensin II และ AT1R มีบทบาทต่อการเกิด vasoconstriction, cell migration, protein synthesis, inflammation และ
fibrosis25 แอนติบอดีต่อ AT1R เป็ น angiotensin II agonist ซึง่
หมายถึงมีการท�ำงานทีเ่ ลียนแบบ angiotensin II แอนติบอดีต่อ
AT1R มีบทบาทในหลายโรคทีเ่ กี่ยวข้องกับเส้นเลือดและความดัน
โลหิตสูง ได้แก่ per-eclampsia26, malignant hypertension27
และ systemic sclerosis28
ความส�ำคัญของ anti-AT1R Ab ในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต มี
รายงานเป็ นครัง้ แรกเมือ่ พบ anti-AT1R Ab ในผูป้ ่ วยปลูกถ่าย
ไตทีม่ กี ารสลัดไตและ malignant hypertension25 ต่อมามีหลาย
การศึกษายืนยันความสัมพันธ์ระหว่าง anti-AT1R ทีพ่ บก่อนการ
ปลูกถ่ายไต กับการสลัดไต29,30 และการสูญเสียไตปลูกถ่าย31 ส่วน
ความส�ำคัญของ anti-AT1R ทีเ่ กิดขึ้นภายหลังการปลูกถ่ายไตพบ
ว่า anti-AT1R ทีเ่ กิดขึ้นภายหลังการปลูกถ่ายไตมีความสัมพันธ์
กับการสูญเสียไตปลูกถ่าย32
แอนติบอดีต่อ endothelin-1 type A receptor (anti-ETAR Ab)
ETAR เป็ น receptor ส�ำหรับ endothelin-1 ETAR มีการ
แสดงออกบนผิวเซลล์ของ endothelial cell การจับกันระหว่าง
endothelin-1 และ ETAR ท�ำให้เกิดเส้นเลือดหดตัว (vasoconstriction) จึงมีบทบาทส�ำคัญในการควบคุมความดันโลหิต33 นอกจาก
นี้ยงั มีบทบาทด้านการกระตุน้ การอักเสบด้วย34
แอนติบอดีต่อ ETAR เป็ นหนึ่งใน non-HLA antibody ที่
ได้รบั ความสนใจในการปลูกถ่ายไต เนื่องมาจากการศึกษาทีพ่ บว่า
แอนติบอดีต่อ ETAR ซึง่ ตรวจพบก่อนการปลูกถ่ายไตสัมพันธ์กบั
การท�ำงานของไตปลูกถ่ายทีล่ ดลง และการเกิด intimal arteritis
ทีเ่ พิม่ ขึ้นภายหลังการปลูกถ่ายไต35 และมีรายงานว่า แอนติบอดีต่อ
ETAR สัมพันธ์กบั ความเสีย่ งสูงขึ้นในการสูญเสียไตปลูกถ่าย36
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แอนติบอดีต่อ Rho GDP-dissociation inhibitor 2 (ARHGDIB/RhoGDI2)
โปรตีน Rho GDP-dissociation inhibitor 2 (ARHGDIB
หรือ RhoGDI2) มีหน้าทีย่ บั ยัง้ การแยกตัวออกของ GDP จาก Rho
guanosine triphosphate (RhoGTP) ase ดังนัน้ RhoGDI2
จึงท�ำงานควบคุมเอนไซม์ RhoGTPase ส่งผลให้มบี ทบาทในด้าน
actin reorganization, vascular remodeling และการกระตุน้
lymphocyte ในไตปลูกถ่ายปกติ มีการแสดงออกของ ARHGDIB
ในระดับต�ำ่ แต่ในไตปลูกถ่ายทีม่ ี acute tubular necrosis พบ
การแสดงออกของ ARHGDIB บน endothelial cell ในระดับสูง
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอยู่รอดของไตปลูกถ่าย
และ non-HLA antibodies 14 ชนิด ในซีรมั ผูป้ ่ วยก่อนปลูก
ถ่ายไตจ�ำนวน 4,770 ราย พบว่า จาก non-HLA antibody 14
ชนิด มีเพียงแอนติบอดีต่อ ARHGDIB ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การ
สูญเสียไตปลูกถ่ายในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั ไตจากผูบ้ ริจาคสมองตาย37 ซึง่
ความสัมพันธ์น้ ีได้รบั การยืนยันจากอีกการศึกษาหนึ่งเช่นเดียวกัน38
สรุป
ปัจจุบนั ความส�ำคัญของ non-HLA antibody ในการปลูกถ่าย
ไตได้รบั ความสนใจเพิม่ ขึ้น มี non-HLA antibody จ�ำนวนมากที่
ได้มกี ารศึกษา แต่กลไกในการท�ำให้เกิดการสลัดไตโดยแอนติบอดี
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