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บทคัดย่อ
บทน�ำ การปลูกถ่ายอวัยวะจะพิจารณาความเข้ากันได้ของแอนติเจน HLA เพือ่ ป้ องกันการเกิดการปฏิเสธอวัยวะ อย่างไรก็ตามยัง
มีระบบแอนติเจนชนิดอืน่ เช่น แอนติเจนชนิด major histocompatibility complex (MHC) class I-related chain A (MICA)
ทีน่ ำ� ไปสู่การเกิดการปฏิเสธอวัยวะได้เช่นกัน วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาความถีก่ ารเกิดความไม่เข้ากันของแอนติเจน MICA ในผูป้ ่ วย
ปลูกถ่ายไตทีม่ ภี าวะปฏิเสธไตจากแอนติบอดี วัสดุและวิธกี าร ตรวจหาอัลลีลของ MICA ในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตทีม่ ภี าวะปฏิเสธไตจาก
แอนติบอดีและคู่ผูบ้ ริจาคจ�ำนวน 93 คู่ ด้วยเทคนิค polymerase chain reaction with sequence specific primers (PCR-SSP)
ผลการศึกษา ตัวอย่างทัง้ หมดจ�ำนวน 93 คู่ พบ 68 คู่ (ร้อยละ 73) ทีม่ ผี ลแอนติเจน MICA ไม่ตรงกันระหว่างผูป้ ่ วยกับผูบ้ ริจาค
(MICA mismatched) โดยพบความถีข่ อง MICA mismatched สูงทีส่ ดุ คือ MICA*008/027 (ร้อยละ 26.47) และผลการศึกษา
ความถีข่ องอัลลีล MICA ทัง้ ในกลุม่ ผูป้ ่ วยและผูบ้ ริจาคไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p > 0.05) โดยอัลลีลทีพ่ บ
สูงสุดคือ MICA*008/027, 010, 002/020 สรุ ป การศึกษานี้เป็ นการศึกษาแรกทีร่ ายงานความถีก่ ารเกิด MICA mismatched ในผู ้
ป่ วยปลูกถ่ายไตชาวไทยทีม่ ภี าวะปฏิเสธไตจากแอนติบอดีและคู่ผูบ้ ริจาค โดยพบความถีข่ องการเกิด MICA mismatched ในผูป้ ่ วย
ได้สูง ซึง่ ควรให้ความส�ำคัญเพราะอาจจะน�ำไปสู่ภาวะปฏิเสธอวัยวะจากแอนติบอดีในอนาคต
คำ�สำ�คัญ : l การปฏิเสธอวัยวะ l การตรวจหาแอนติบอดี l การปลูกถ่ายไต
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต. 2563;30:255-61.
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Abstract:
Introduction: In organ transplantation, the human leukocyte antigen system is considered to be essential for
matching to prevent graft rejection. However, other antigens such as the major histocompatibility complex (MHC)
class I-related chain A (MICA) antigens can also lead to graft rejection. Objective: This study aimed to investigate
the frequency of MICA mismatched in kidney transplant patients with antibody mediated rejection (KT-AMR).
Materials and methods: MICA alleles typing of 93 pairs of recipients with AMR and the corresponding donors
were performed by polymerase chain reaction with sequence-specific primer (PCR-SSP). Results: Of the 93 pairs,
68 (73%) pairs were MICA mismatched and the most allele frequency of MICA mismatched was MICA*008/027
(26.47%). There was no statistically significant of MICA allele frequency between patient and donor (p-value
> 0.05). The most common of MICA alleles in our study was MICA*008/027, 010, 002/020. Conclusion: This is the
first study that reported the frequencies of MICA mismatched among Thais KT-AMR. Our data provide evidence
that MICA mismatched in KT-AMR is high and should be remarkable that may lead to AMR in the future.
Keywords : l Graft rejection l Antibody mediated rejection l Kidney transplant
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MICA mismatching ในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตทีม่ กี ารปฏิเสธอวัยวะ
บทน� ำ
การปลูกถ่ายไตเป็ นวิธกี ารรักษาส�ำหรับผูป้ ่ วยโรคไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้ายทีใ่ ห้ผลดีทส่ี ุด เนื่องจากผูป้ ่ วยจะกลับมามีไตทีส่ ามารถ
ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผูป้ ่ วยมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี ้นึ
และสามารถกลับมาใช้ชวี ติ ได้เหมือนคนปกติ อย่างไรก็ตามการปลูก
ถ่ายไตให้ประสบผลส�ำเร็จนัน้ มีหลายปัจจัยทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ จากผูป้ ่ วย
อวัยวะจากผูบ้ ริจาครวมทัง้ วิธกี ารทดสอบจากห้องปฏิบตั กิ ารตรวจ
ทางเนื้อเยือ่ หรือ human leukocyte antigen (HLA) ทัง้ นี้ความ
แตกต่าง (mismatched) ของแอนติเจน HLA ระหว่างเนื้อเยือ่
ของผูป้ ่ วยและผูบ้ ริจาค เป็ นปัจจัยทีส่ ่งผลให้เกิดการตอบสนองทาง
ภูมคิ ุม้ กันท�ำให้ไตนัน้ ถูกท�ำลาย และน�ำไปสู่การปฏิเสธไตในทีส่ ุด1
ปัจจุบนั สาเหตุหลักของการเกิดการปฏิเสธอวัยวะ เกิดจากการตอบ
สนองของระบบภูมคิ ุม้ กันด้านแอนติบอดี (antibody mediated
rejection; AMR)2 โดยเฉพาะการสร้างแอนติบอดีต่อแอนติเจน
HLA ทีต่ รงกับแอนติเจนของผูบ้ ริจาค (donor specific antibodies; DSA)
แอนติเจน HLA เป็ นชนิดไกลโคโปรตีน (glycoprotein) ที่
พบการแสดงออกบนผิวเซลล์เม็ดเลือดขาวและเนื้อเยือ่ อืน่ ๆ ถูก
ควบคุมการสร้างโดยกลุม่ ยีน major histocompatibility complex
(MHC) HLA มีบทบาทส�ำคัญเกี่ยวกับการน�ำเสนอเปปไทด์ของ
สิง่ แปลกปลอมให้กบั ระบบภูมคิ ุม้ กันของร่างกายผ่าน T cells จึง
ท�ำให้แอนติเจน HLA มีบทบาทส�ำคัญในการปลูกถ่ายอวัยวะ ดัง
นัน้ การคัดเลือกแอนติเจน HLA ระหว่างผูใ้ ห้กบั ผูร้ บั ทีเ่ หมือนกัน
มากทีส่ ุด (HLA identical) จึงเป็ นเกณฑ์พจิ ารณาในการจัดสรรไต
ให้กบั ผูป้ ่ วย เพือ่ ช่วยลดโอกาสทีจ่ ะเกิดการปฏิเสธอวัยวะ (graft
rejection)2 ส�ำหรับการปลูกถ่ายไตผูร้ บั ไตบริจาคจะได้รบั การตรวจ
สอบความเข้ากันได้ของหมูเ่ ลือด ABO/Rh, ทดสอบหาชนิดและ
ความเข้ากันได้ของเนื้อเยือ่ (HLA crossmatching) และการตรวจ
หาแอนติบอดีต่อแอนติเจน HLA (panel reactive antibody;
PRA)3 อย่างไรก็ตามแม้วา่ ผูร้ บั อวัยวะและผูบ้ ริจาคอวัยวะจะมีผล
ของ HLA identical ก็ไม่สามารถยืนยันได้วา่ หลังการปลูกถ่าย
ผูป้ ่ วยจะไม่เกิดการปฏิเสธอวัยวะแบบ AMR ซึง่ จากการศึกษา
ก่อนหน้านี้พบว่า การเกิด graft rejection ไม่ได้เกิดจากการสร้าง
แอนติบอดีต่อแอนติเจน HLA อย่างเดียวเท่านัน้ ยังมีแอนติบอดี
ชนิดอืน่ ทีเ่ ป็ นสาเหตุของการเกิด AMR อีกด้วย4,5
The major histocompatibility complex class I-related
chain A (MICA) เป็ นแอนติเจนชนิด glycoprotein ถอดรหัส
พันธุกรรมได้จากยีน MICA หรือ PERB11.1 ณ ต�ำแหน่ง โครโมโซม
ที่ 6 p21.3 ใกล ้กับ HLA-B ประมาณ 46.4 kilobase มีกรด
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อะมิโน 383 ชนิด ซึง่ โมเลกุลนี้ มีขนาด 42,915 ดัลตัน โปรตีน
ประกอบด้วยโดเมนของสาย α chain (α1, α2, α3) ถูกควบคุม
โดย exon 2, 3 และ 4 ส่วนเยือ่ หุม้ เซลล์ (transmembrane
domain) ถูกควบคุมโดย exon 5 และส่วน carboxy terminal
cytoplasmic tail ถูกควบคุมโดย exon 6 ปัจจุบนั มี 107 อัลลีล
และโปรตีน 87 ชนิด6 จากการศึกษาของ Romphruk, et al7 พบ
ว่าอัลลีล MICA ทีพ่ บได้บอ่ ยในคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คือ MICA*002, MICA*008, MICA*010, และ MICA*019
แอนติเจน MICA พบการแสดงออกอยู่บน endothelial cells,
epithelial cells, dendritic cells, fibroblasts, gastrointestinal tract, keratinocytes ยกเว้นระยะพัก ( resting state)
ของ T และ B cells8 แอนติเจนชนิดนี้สามารถถูกกระตุน้ ภายใน
ภาวะเครียด ได้แก่ โรคแพ้ภมู ติ วั เอง(autoimmune diseases)
เกิดความเสียหายของ DNA (DNA damage) การบาดเจ็บจาก
ภาวะขาดเลือด( ischemia reperfusion injury) การติดเชื้อไวรัส
(viral infections) และการอักเสบ (inflammation)9
MICA มีความส�ำคัญต่ อ ระบบภูมิคุ ม้ กัน เนื่ อ งจากเป็ น
ligand ของ activating C-type lectin-like (NKG2D) receptor
แสดงออกบน NK cells, γδ T cells และ CD8+ αβ T cells
ท�ำให้เกิดการตอบสนองของ NK cell, T-lymphocyte และการ
หลัง่ cytokine10 จากการศึกษาของ Zou Y, et al11 รายงานการ
พบ MICA antibodies ร้อยละ 11.4 ในผูป้ ่ วยทีร่ อการปลูกถ่าย
ไตซึง่ สัมพันธ์กบั อัตราการเกิด graft rejection ทีเ่ พิม่ ขึ้น และ
ร้อยละ 5-9 ของผูป้ ่ วยทีเ่ กิด graft rejection ตรวจพบ MICA
antibodies และส่งผลต่ออัตราการรอดชีวติ ของไตทีล่ ดลง12
ปัจจุบนั ข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับยีน MICA ในผูป้ ่ วยทีป่ ลูก
ถ่ายอวัยวะในประเทศไทยยังมีอยู่อย่างจ�ำกัด อีกทัง้ การทดสอบทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบเนื้อเยือ่ ก่อนการปลูกถ่ายอวัยวะจะค�ำนึงถึง
เฉพาะแอนติเจน HLA เท่านัน้ ดังนัน้ จึงมีโอกาสเกิด mismatch
และการตรวจพบแอนติบอดีระบบอืน่ ทีเ่ ป็ นสาเหตุของการเกิด graft
rejection ได้ เช่น ระบบ MICA ซึง่ การตรวจหาแอนติบอดี MICA
นัน้ สามารถใช้เทคนิค Luminex ส�ำหรับตรวจคัดกรอง และตรวจ
หาแอนติบอดีต่อแอนติเจน MICA ทีต่ รงกับแอนติเจนของผูบ้ ริจาค
ได้8 การศึกษาครัง้ นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความถีข่ องการเกิด
ความไม่เข้ากันของแอนติเจน MICA (MICA mismatching) ใน
ผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตทีม่ กี ารปฏิเสธไตชนิด AMR โดยท�ำการตรวจหา
ยีน MICA ในคู่ของผูบ้ ริจาคและผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตทีม่ ภี าวะปฏิเสธ
ไตจากแอนติบอดี โดยเทคนิค polymerase chain reaction
with sequence specific primers (PCR-SSP)
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โดยใช้ agarose gel ร้อยละ 1.5 ย้อมด้วยสีพเิ ศษ GelRed® ซึง่
จะเรืองแสงเมือ่ กระทบกับแสงอัลตราไวโอเลต (UV light) แล ้ว
อ่านแถบดีเอ็นเอเรืองแสงบนแผ่นวุน้ ภายใต้แสงยูวี เพือ่ ถ่ายภาพ
และน�ำผลการทดสอบไปวิเคราะห์
สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ค�ำนวณหาความถีข่ องยีน MICA จากสูตรร้อยละของ gene
frequencies = Σ จ�ำนวนตัวอย่างทีพ่ บ allele นัน้ / 2N x 100
โดยเมือ่ N = จ�ำนวนตัวอย่างทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการศึกษา ส�ำหรับ
ทดสอบหาความแตกต่างความถีข่ องแอนติเจนระหว่าง 2 กลุม่ ใช้
สถิติ Chi-square (X2) ค่า p value น้อยกว่า 0.05 ถือว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ

ตัวอย่างทดสอบ
ตัวอย่างดีเอ็นเอของผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตทีไ่ ด้รบั การวินิจฉัยว่า
เกิดการปฏิเสธไตชนิด AMR ตามเกณฑ์การวินิจฉัยของ Banff,
et al13 ปี ค.ศ. 2017 และผูบ้ ริจาคจ�ำนวน 93 คู่ (186 คน) และ
ตัวอย่างพลาสมาของผูป้ ่ วย ซึง่ ได้จากการส่งตรวจ DSA ตัง้ แต่
เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2017 ถึงเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2019 ณ
คลังเลือดกลาง คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การ
ศึกษานี้ไม่ได้ทำ� การคัดแยกผูป้ ่ วยทีม่ แี อนติบอดีชนิด HLA ออก
จากการศึกษา สกัดตัวอย่างดีเอ็นเอทีไ่ ด้จากเม็ดเลือดขาวโดยวิธี
guanidine-hydrochloride14 การศึกษานี้ได้รบั การขออนุญาต
จริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ HE611397
ผลการศึกษา
การตรวจหายีน MICA
จากการทดสอบจีโนไทป์ ของ MICA ในคู่ผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตที่
งานวิจยั นี้ได้คดั เลือก allele specific primers ทีส่ ามารถ
ตรวจหายีน MICA โดยคัดเลือก primers จาก 3 การศึกษา15-17 มีภาวะปฏิเสธไตจากแอนติบอดี และผูบ้ ริจาคจ�ำนวน 93 คู่ ด้วย
สามารถตรวจยีน MICA ใน exon 1-4 โดยทดสอบหาอัลลีล เทคนิค PCR-SSP ผลการศึกษาพบความถีข่ องอัลลีล MICA ทัง้
MICA *001, *002/020, *004, *005, *008/027, *009, *010, ในกลุม่ ผูป้ ่ วยและผูบ้ ริจาค ไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ
*011, *012, *013, *015, *016, *017, *018, *019, *026,* 052 ทางสถิติ (p > 0.05) โดยอัลลีลทีพ่ บได้บอ่ ยคือ MICA*008/027,
ด้วยเทคนิค PCR-SSP ตามการศึกษาของ Romphruk, et al16 010, 002/020 (Table 1)
ผลการศึกษาความเข้ากันได้ของแอนติเจน MICA (MICA
เพิม่ ปริมาณดีเอ็นเอด้วยเครื่อง Applied Biosystems Veriti™
o
thermal cycler โดยมีขนั้ ตอนดังนี้ denaturation ทีอ่ ณุ หภูมิ 94 C matching) ระหว่างผูร้ บั และผูบ้ ริจาคจ�ำนวน 93 คู่ พบว่ามี 25
2 นาที ท�ำปฏิกริ ยิ าทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 94oC 30 วินาที 68oC 1 นาที และ คู่ (ร้อยละ 27) เป็ น MICA matched และ 68 คู่ (ร้อยละ 73)
72oC 40 วินาที จ�ำนวน 5 รอบ ตามด้วยท�ำปฏิกริ ยิ าที่ 94oC 30 เป็ น MICA mismatched เมือ่ วิเคราะห์ในกลุม่ MICA misวินาที 65oC 1 นาที และ 72oC 40 วินาที จ�ำนวน 21 รอบ และ matched จ�ำนวน 68 คู่ พบว่ามี 58 คู่ (ร้อยละ 62) เกิด MICA
ตามด้วยท�ำปฏิกริ ยิ าที่ 94oC 30 วินาที 55oC 75 วินาที และ 72oC mismatched 1 อัลลีล และอีก 10 คู่ (ร้อยละ 11) เกิด MICA
120 วินาที จ�ำนวน 4 รอบ และทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 72oC 10 นาที จากนัน้ mismatched ทัง้ สองอัลลีล โดยอัลลีล MICA ทีพ่ บความถีข่ องการ
ตรวจสอบผลผลิตดีเอ็นเอจากปฏิกริ ยิ า PCRโดยวิธแี ยกดีเอ็นเอ เกิด mismatched สูงทีส่ ุดคือ MICA*008/027 (ร้อยละ 26.47)
ด้วยกระแสไฟฟ้ าบนแผ่นวุน้ (agarose gel electrophoresis) ดังแสดงใน Table 2
Table 1 Allele frequencies of MICA in KT-AMR patients and donors
MICA alleles
002/020
004
008/027
009
010
012
017
018
019
052

Patients (n = 186)
n
%
34
18.28
4
2.15
48
25.81
10
5.38
40
21.51
6
3.23
1
0.54
10
5.38
20
10.75
13
6.99
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n
34
8
49
10
35
6
1
10
20
13

Donors (n = 186)

%
18.28
4.30
26.34
5.38
18.82
3.23
0.54
5.38
10.75
6.99

p-value
1.000
0.248
0.919
1.000
0.564
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
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Table 2 The frequencies of mismatched MICA alleles in 68 kidney transplant patients with antibody mediated
rejection
MICA alleles
002/020
004
008/027
009
010
012
017
018
019
052

Mismatched MICA allele (N)
15
6
18
6
5
3
1
7
12
5

% Mismatched MICA allele frequency
22.06
8.82
26.47
8.82
7.35
4.41
1.47
10.29
17.65
7.35

Table 3 Characteristics of recipients in kidney transplant patients with antibody mediated rejection (n = 93)
Sex

Characteristics

Female
Male
Recipient age (years)
Time of rejection after transplantation
0-6 months
> 6 months

จากข้อมูลลักษณะของผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะปฏิเสธไตชนิดแอนติบอดี โดยผูป้ ่ วยทัง้ หมด 93 ราย มีอายุตงั้ แต่ 14 ปี ถงึ 68 ปี (Table
3) พบว่า ใน 25 คู่ (ร้อยละ 27) ทีเ่ ป็ น MICA matched ระหว่าง
ผูป้ ่ วยและผูบ้ ริจาค ในจ�ำนวนนี้เป็ นผูป้ ่ วยเป็ นเพศชาย 13 ราย
และเพศหญิง 12 ราย มีอายุเฉลีย่ 41.52 ± 11.49 ปี ส่วน อีก 68
คู่ (ร้อยละ 73) ทีเ่ ป็ น MICA mismatched ระหว่างผูป้ ่ วยและผู ้
บริจาค ในกลุม่ นี้ผูป้ ่ วยเป็ นเพศชาย 45 ราย และเพศหญิง 23 ราย
มีอายุเฉลีย่ 39.17 ± 13.26 ปี ผลการศึกษาพบว่า การปฏิเสธไตที่
เกิดขึ้นนัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั เพศ (p = 0.209) และอายุ (p =
0.775) การเกิดภาวะปฏิเสธอวัยวะหลังจากปลูกถ่ายไตในผูป้ ่ วย
93 ราย แบ่งเป็ นช่วง 0-6 เดือน เป็ นกลุม่ MICA mismatched
จ�ำนวน 44 ราย (ร้อยละ 47.31) กลุม่ MICA matched พบผู ้
ป่ วย 20 ราย (ร้อยละ 21.50) ส่วนในช่วงระยะเวลามากกว่า 6
เดือนพบเป็ นกลุม่ MICA mismatched จ�ำนวน 24 ราย (ร้อย
ละ 25.81) กลุม่ MICA matched พบ 5 ราย (ร้อยละ 5.38)

MICA match (n = 25)

MICA mismatch (n = 68)

12
13

23
45

41.52 ± 11.49

39.17 ± 13.26

20 (21.50%)
5 (5.38%)

44 (47.31%)
24 (25.81%)

วิจารณ์
การปลูกถ่ายไตมักเกิดปัญหาที่สำ� คัญอันเนื่องมาจากความ
เข้ากันไม่ได้ของแอนติเจน HLA (HLA mismatched) ระหว่างผู ้
ให้กบั ผูร้ บั อวัยวะ นอกเหนือจากระบบ HLA ยังพบว่าแอนติบอดี
ต่อแอนติเจน MICA เป็ นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญทีส่ ่งผลต่อการเกิด
graft rejection และอัตราการอยู่รอดของไตทีไ่ ด้รบั การปลูกถ่าย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีทต่ี รวจไม่พบแอนติบอดีต่อแอนติเจน
HLA18,19 ทัง้ นี้ความแตกต่างของแอนติเจน MICA ระหว่าง
เนื้อเยื่อของผู ป้ ่ วยและผู บ้ ริจาคสามารถกระตุน้ ให้ผูป้ ่ วยสร้าง
แอนติบอดีทต่ี รงกับแอนติเจนของผูบ้ ริจาคได้ (DSA-MICA)
ในการศึกษาครัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั จึงได้ตรวจ MICA typing
ในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไตทีม่ ภี าวะปฏิเสธไตจากแอนติบอดี และผูบ้ ริจาค
จ�ำนวน 93 คู่ โดยวิธี PCR-SSP เพือ่ ประเมินโอกาสการเกิด MICA
mismatched จากผลการศึกษา MICA typing ทัง้ ในผูป้ ่ วยและ
ผูบ้ ริจาคพบว่า มี 68 คู่ (ร้อยละ 73) มีผลเป็ น MICA mismatched

วารสารโลหิตวทิ ยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปี ท่ี 30 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563
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จิตภินนั ท์ สุนทรนิพทั ธ์ และคณะ

โดยพบความถีข่ องการเกิด MICA mismatched สูงทีส่ ุด คือ
MICA*008/027 (ร้อยละ 26.47) ซึง่ ใกล ้เคียงกับการศึกษาของ
Cox, et al20 ทีศ่ ึกษาในผูป้ ่ วยปลูกถ่ายไต จ�ำนวน 227 ราย และ
พบโอกาสการเกิด MICA mismatched สูงถึง ร้อยละ 67 ทัง้ นี้
เนื่องจากการมี linkage disequilibrium ระหว่าง MICA-HLA
class I ดังนัน้ หากผูป้ ่ วยและผูบ้ ริจาคมี HLA class-I mismatched
จึงน่าจะส่งผลต่อการมี MICA mismatched ได้ดว้ ย21,22
เมือ่ วิเคราะห์ในกลุม่ ผูป้ ่ วยทีพ่ บ MICA mismatched พบ
ว่า ผูป้ ่ วย 44 ราย (ร้อยละ 47.31) ทีเ่ กิด graft rejection ในช่วง
เวลา 0-6 เดือนหลังการปลูกถ่ายไต สอดคล ้องกับการศึกษาของ
Gautier, et al23 ทีศ่ ึกษาในผูป้ ่ วยทีเ่ กิด acute rejection พบว่า
ร้อยละ 70 ของผูป้ ่ วยพบ MICA mismatched โดยร้อยละ 40 ของ
ผูป้ ่ วยในจ�ำนวนนี้พบการเกิด MICA mismatched ทัง้ สองอัลลีล
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงผลของการมี MICA mismatched
อาจมีความสัมพันธ์กบั การเกิด acute rejection ทัง้ นี้เนื่องจาก
แอนติเจน MICA เเสดงออกอยู่บนผิวของ endothelial cells จึง
อาจเป็ นโมเลกุลเป้ าหมายทีก่ ระตุน้ ระบบภูมคิ ุม้ กันของร่างกายให้
เกิดการตอบสนองต่อแอนติเจนแปลกปลอมของอวัยวะทีไ่ ด้รบั 24
นอกจากนี้เมือ่ ศึกษาความถีข่ องอัลลีล MICA ระหว่างผูร้ บั และ
ผูบ้ ริจาคไตพบว่า ไม่มคี วามแตกต่างกันของ ทัง้ 2 กลุม่ ตัวอย่าง
(p > 0.05) ทัง้ นี้เนื่องจากกลุม่ ตัวอย่างเป็ นกลุม่ ประชากรชนชาติ
เดียวกัน จากผลการศึกษาจึงสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสการพบอัลลีล
ทีเ่ หมือนกันได้ค่อนข้างสูงในประชากรเดียวกัน เมือ่ วิเคราะห์ความ
จ�ำเพาะของชนิดอัลลีล MICA อัลลีลทีพ่ บสูงสุดคือ MICA*008/027,
010, 002/020 ซึง่ สอดคล ้องกับการศึกษาของ Romphruk, et al7
จากผลการศึกษาครัง้ นี้ พบความถีข่ องการเกิด MICA mismatched
ในผูป้ ่ วยได้สูง ดังนัน้ จึงควรมีการตรวจหาแอนติบอดีต่อแอนติเจน
MICA เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ของแอนติบอดีกบั การเป็ นสาเหตุ
ของการเกิดการปฏิเสธอวัยวะต่อไป อย่างไรก็ตาม ข้อมูลความถี่
ของแอนติเจน MICA ของผูร้ บั และผูบ้ ริจาคไตสามารถประยุกต์ใช้
เป็ นฐานข้อมูลเพือ่ การพิจารณาจัดสรรไตให้กบั ผูป้ ่ วยทีข่ ้นึ ทะเบียน
รอรับการปลูกถ่ายไตได้ต่อไป
แอนติเจน MICA เป็ นแอนติเจนทีม่ คี วามส�ำคัญต่ออัตราการอยู่
รอดของอวัยวะและอัตราการรอดชีวติ ของผูป้ ่ วยภายหลังการปลูก
ถ่ายไต ดังนัน้ ในการจัดสรรไตของผูบ้ ริจาคแก่ผูป้ ่ วยทีร่ อไต นอก
เหนือจากการค�ำนึงถึงแอนติเจน HLA แล้ว การทดสอบแอนติเจน
ระบบ MICA ก่อนท�ำการปลูกถ่ายไต อาจลดโอกาสการเกิด MICA
mismatched ระหว่างผูป้ ่ วยและผูบ้ ริจาคได้ และลดโอกาสการ
สร้าง DSA ทีจ่ ะน�ำไปสู่การเกิด graft rejection เพือ่ ให้การปลูก
ถ่ายอวัยวะประสบผลส�ำเร็จ

สรุป
ในงานปลูกถ่ายอวัยวะนัน้ นอกจากแอนติเจน HLA ทีค่ วรให้
ความส�ำคัญแล้ว ยังมีแอนติเจนชนิด MICA ทีย่ งั เป็ นอีกหนึ่งปัจจัย
อันน�ำไปสู่การเกิด AMR และส่งผลต่ออัตราการอยู่รอดของไต โดย
งานวิจยั นี้เป็ นการศึกษาการเกิด MICA mismatched ของกลุม่
ผูป้ ่ วยคนไทยปฏิเสธไตจากแอนติบอดี พบว่า มี 68 คู่ (ร้อยละ
73) เกิด MICA mismatched โดยความถีข่ องอัลลีลใน MICA
mismatched ทีพ่ บมากทีส่ ุดคือ MICA*008/027 (ร้อยละ 26.47)
จากผลการศึกษาพบความถีใ่ นการเกิด MICA mismatched ที่
ค่อนข้างสูงจึงควรให้ความส�ำคัญเพราะอาจน�ำไปสู่การสร้าง DSA
ได้ ดังนัน้ จึงควรพิจารณาตรวจหาอัลลีล MICA ก่อนท�ำการปลูก
ถ่ายเพือ่ ลดความเสีย่ งต่อการเกิด AMR ในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั ทุนสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น (IN 61314) และศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น อีกทัง้ ขอขอบคุณคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีใ่ ห้การสนับสนุนในการศึกษาครัง้ นี้
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