281

บทความฟื้ นวิชา

Platelet transfusion refractoriness
เจนจิรา กิตติวรภัทร

ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

บทน� ำ
การให้เกล็ดเลือดในผูป้ ่ วยทีม่ รี ะดับเกล็ดเลือดต�ำ่ หรือมีการ
ท�ำงานของเกล็ดเลือดผิดปกติมคี วามจ�ำเป็ นต่อ hemostasis ใน
ด้านการรักษาหรือการป้ องกันภาวะเลือดออกจากการท�ำงานทีล่ ด
ลงของไขกระดูกหรือก่อนการท�ำหัตถการ ผลิตภัณฑ์เกล็ดเลือดที่
น�ำมาให้สามารถเตรียมได้จากสองวิธคี อื whole blood ซึง่ มาจาก
ผูบ้ ริจาคสีถ่ งึ หกรายต่อหนึ่งยูนิตของเกล็ดเลือด หรืออีกวิธหี นึ่งคือ
จากการบริจาคเฉพาะส่วน (apheresis) ซึง่ มีขอ้ ดีกว่าวิธแี รกเพราะ
หนึ่งยูนิตเตรียมมาจากผูบ้ ริจาคเพียงคนเดียวและมีปริมาณเม็ดเลือด
ขาวต�ำ่ กว่า แม้วา่ การให้เกล็ดเลือดจะช่วยลดภาวะเลือดออกได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ แต่ในกลุม่ ผูป้ ่ วยโรคเลือดหรือผูป้ ่ วยทีจ่ ำ� เป็ นต้อง
ได้รบั เกล็ดเลือดเป็ นประจ�ำอาจมีภาวะไม่ตอบสนองต่อการให้เกล็ด
เลือดหรือ platelet transfusion refractoriness (PTR) เกิดขึ้น
ได้ ซึง่ แพทย์ผูด้ ูแลควรต้องนึกถึงภาวะนี้เมือ่ ระดับเกล็ดเลือดไม่
เพิม่ ขึ้นเท่าทีค่ วรจะเป็ นภายหลังได้รบั เกล็ดเลือด1 การเกิด PTR
สัมพันธ์กบั ผลการรักษาทีไ่ ม่ดี ได้แก่เพิม่ ความเสีย่ งของภาวะเลือด
ออกโดยไม่สมั พันธ์กบั ภาวะเกล็ดเลือดต�ำ่ ลดอัตราการรอดชีวติ
ทัง้ ในผูป้ ่ วยทัว่ ไป และผูป้ ่ วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน2
เพิม่ ระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึ้น3
การประเมินประสิทธิภาพและการตอบสนองต่อการได้รบั เกล็ดเลือด
ของผูป้ ่ วยควรท�ำควบคู่กนั ทัง้ อาการด้านคลินิก เช่น เลือดหยุดดี
หรือไม่ในผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะเลือดออกและด้านการตรวจทางห้องปฏิบตั ิ
การ ซึง่ สามารถท�ำได้หลายวิธี ได้แก่
1. Post-transfusion increment (PI) เป็ นวิธที ง่ี า่ ยทีส่ ุด โดย
ค�ำนวณจากปริมาณเกล็ดเลือดก่อนและหลังได้รบั เกล็ดเลือดทีห่ นึ่ง
และ 24 ชัว่ โมง เกล็ดเลือดควรเพิม่ ขึ้น > 10 x109/L จึงจะบอก
ว่ามีการตอบสนองดีต่อการให้เกล็ดเลือด4
PI = Post-transfusion platelet count - pretransfusion platelet count

แม้ว่าวิธีน้ ีจะท�ำได้งา่ ยเนื่องจากใช้เพียงแค่ระดับเกล็ดเลือด
มาค�ำนวณแต่มปี จั จัยอื่นทีอ่ าจมีผลต่อการตอบสนองของผูป้ ่ วย
ได้แก่ จ�ำนวนและคุณภาพของเกล็ดเลือดในถุงและปริมาณพลาสมา
ในร่างกายของผูร้ บั เกล็ดเลือด เป็ นต้น ดังนัน้ จึงมีการพัฒนาการ
ค�ำนวณให้ละเอียดยิง่ ขึ้นโดยน�ำปัจจัยเหล่านี้มาใช้

2. Percentage platelet recovery (R) การตรวจทางห้อง
ปฏิบตั กิ ารต้องอาศัยจ�ำนวนเกล็ดเลือดทีผ่ ูป้ ่ วยได้รบั และปริมาณ
เลือดของผูป้ ่ วย (total blood volume) ซึง่ จ�ำนวนของเกล็ดเลือด
ทีใ่ ห้อาจแตกต่างไปในแต่ละทีไ่ ด้เล็กน้อย แต่โดยมาตรฐานจ�ำนวน
เกล็ดเลือดใน single donor platelet เท่ากับ 3 x1011/L และ 5
x1010/L ในแต่ละยูนิตของ platelet concentrate
การมี platelet recovery ที่ 67% ในผูป้ ่ วยทัว่ ไปจึงจะนับว่ามี
การตอบสนองทีด่ ตี ่อการได้รบั เกล็ดเลือด โดยค่า 0.67 คือการ
ประมาณร้อยละของปริมาณเกล็ดเลือดทีเ่ หลือในกระแสเลือดหลัง
หัก pooling ในม้าม (~33%) หากมีค่า R > 30% ที่ 1-hour และ
> 20% ที่ 24-hour หลังได้รบั เกล็ดเลือดก็นบั เป็ นการตอบสนอง
ทีใ่ ช้ได้เช่นกัน5
R (%) = PI (/L) x blood volume x 100%
platelet transfused (1011)

3. Corrected count increment (CCI) นับเป็ นการประเมิน
การตอบสนองต่อการให้เกล็ดเลือดทีเ่ ป็ นมาตรฐานและใช้ในเวช
ปฏิบตั อิ ย่างแพร่หลาย โดยประเมินจากระดับเกล็ดเลือดที่ 1-hour
และ 24-hour หลังได้รบั เกล็ดเลือดค�ำนวณเทียบกับระดับก่อน
ได้รบั ตามสูตรดังนี้
2
CCI = PI (/L) x body surface area11 (m )
platelet transfused (10 )

ค่าของ 1-hour CCI > 7.5 x109/L และ 24-hour CCI > 4.5
x109/L จึงจะถือว่าผูป้ ่ วยมีการตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อเกล็ด
เลือดทีใ่ ห้4,6 โดยแปลผลว่าการมีค่า CCI ทีต่ ำ� ่ หรือมี PTR ทีห่ นึ่ง
ชัว่ โมงหลังได้รบั เกล็ดเลือดมักจะเกิดจากการท�ำลายโดยแอนติบอดี
(alloimmunization) แต่ถา้ หาก CCI ทีช่ วั ่ โมงแรกปกติแต่มคี ่า
ต�ำ่ กว่าเกณฑ์ท่ี 20-24 ชัว่ โมงจะมาจากภาวะ peripheral consumption หรือ sequestration7 อย่างไรก็ตามการประเมินการ
ตอบสนองต่อการให้เกล็ดเลือดจ�ำเป็ นต้องใช้เกล็ดเลือดทีม่ หี มูเ่ ลือด
ABO ตรงกับผูป้ ่ วยเนื่องจากแอนติบอดีต่อ A (anti-A) และ B
(anti-B) แอนติเจนจะสามารถท�ำลายเกล็ดเลือดได้8 ตัวอย่างการ
ศึกษาทางคลินิกทีน่ ำ� CCI มาใช้ประเมิน PTR เช่น The Trial
to Reduce Alloimmunization to Platelets Study Group
(TRAP)9 ซึง่ เป็ นการศึกษาการสร้าง alloantibody ในผูป้ ่ วย acute
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myeloid leukemia ทีไ่ ด้รบั ยาเคมีบำ� บัดและได้ผลิตภัณฑ์เกล็ด
เลือดทีเ่ ตรียมโดยวิธตี ่างกัน ได้กำ� หนดให้ค่า 1-hour CCI < 5
x109/L เมือ่ วัดสองครัง้ ขึ้นไปหลังได้รบั เกล็ดเลือดหมูเ่ ดียวกับผู ้
ป่ วยแสดงถึงการมีภาวะ PTR
สาเหตุและอุบตั กิ ารณ์ของ platelet transfusion refractoriness
เมือ่ ผูป้ ่ วยได้รบั การประเมินว่ามี PTR ควรต้องหาสาเหตุ
เสมอ โดยทัว่ ไปจะแบ่งเป็ นสองสาเหตุได้แก่ สาเหตุจากแอนติบอดี
(immune causes) และจากการใช้เกล็ดเลือดหรือการท�ำลายทีเ่ พิม่
ขึ้นทีท่ ำ� ให้เกล็ดเลือดอายุสนั้ ลง (non-immune causes) ดังแสดง
ใน Table 1 หลักฐานจากการศึกษาในอดีตพบว่า non-immune
causes พบได้บอ่ ยกว่าสาเหตุจากแอนติบอดีมาก โดยสาเหตุจาก
immune พบเพียง < 20% ของ PTR ทัง้ หมด10,11 Doughty และ
คณะได้ทำ� การติดตามผูป้ ่ วยโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา 26 ราย ทีไ่ ด้
รับเกล็ดเลือดจ�ำนวน 266 ยูนิต พบภาวะ PTR ใน 116 ครัง้ (44%)
ของการให้เกล็ดเลือดโดยคิดจาก platelet percentage recovery
ในจ�ำนวนนี้พบว่าร้อยละ 67 (78/116) มีสาเหตุทไ่ี ม่สมั พันธ์กบั
แอนติบอดี เช่น การติดเชื้อ ไข้ เป็ นต้น ขณะทีภ่ าวะตอบสนองไม่ดี
ต่อการให้เกล็ดเลือดทีม่ าจากการท�ำลายของแอนติบอดีเพียงอย่าง
เดียวพบเพียง 5 จาก 116 ครัง้ (4%)11 สาเหตุจาก non-immune
มักพบว่ามาจากภาวะทางคลินิกของผูร้ บั เกล็ดเลือด ได้แก่ ไข้ การ
ติดเชื้อ ม้ามโต ภาวะเลือดออก disseminated intravascular
coagulation (DIC) และยาเป็ นต้น11,12 จากการวิเคราะห์สาเหตุ
ทีม่ าจาก non-immune ของ PTR ใน TRAP study พบว่า ไข้
(> 38.4°C) ภาวะเลือดออก การได้ยา heparin จ�ำนวนครัง้ ทีไ่ ด้
รับเกล็ดเลือด น�ำ้ หนักตัวของผูป้ ่ วยสัมพันธ์กบั การมี PTR (1-hour
PI < 11 x109/L)12 นอกจากนี้ DIC ไข้ การตรวจร่างกายพบ
ม้ามโต การได้รบั ยา heparin หรือ amphotericin ยังสัมพันธ์
กับ clinical response ทีล่ ดลงในผูป้ ่ วยทีม่ รี ะดับเกล็ดเลือดต�ำ่ 12
ส�ำหรับสาเหตุทม่ี าจาก immune cause พบได้นอ้ ยกว่าแต่มี
ความส�ำคัญและเมือ่ ตรวจพบควรพิจารณาจัดหาเกล็ดเลือดทีม่ ผี ล
ตรวจความเข้ากันได้กบั ผูป้ ่ วยเพือ่ เพิม่ การตอบสนองต่อเกล็ดเลือด

ทีไ่ ด้รบั แอนติบอดีทพ่ี บเป็ นสาเหตุ ได้แก่ แอนติบอดีต่อ human
leukocyte antigen (HLA), ทีพ่ บน้อยกว่าคือ แอนติบอดีต่อ
human platelet antigens (HPA), anti-NaKa (CD36; glycoprotein IV) และแอนติบอดีต่อหมูเ่ ลือด ABO
1. Human leukocyte antigen
HLA แอนติเจนประกอบด้วย glycoprotein ทีป่ ระกอบจาก
โมเลกุลของ heavy chain ทีม่ คี วามหลากหลายสูง (polymorphism) กับ β2-microglobulin HLA แอนติเจนแสดงออกอยู่
บนผิวเซลล์เกือบทัง้ หมดทีม่ นี ิวเคลียส เนื่องจากมีความส�ำคัญใน
การแยกแยะ ‘self’ และ ‘non-self’ และท�ำหน้าทีช่ ่วยในการน�ำ
เสนอแอนติเจนให้ระบบภูมติ า้ นทานสามารถก�ำจัดสิง่ แปลกปลอม
ได้ เกล็ดเลือดมีการแสดงออกของโมเลกุล HLA เฉพาะชนิด class
I ซึง่ ประกอบด้วย HLA-A, -B, และ -C ซึง่ การแสดงออกของ
แอนติเจนนี้มาจากที่สร้างโดยเกล็ดเลือดเองและบางส่วนได้รบั
จากพลาสมา13 การแสดงออกของ HLA-C บนเกล็ดเลือดนัน้ มี
ปริมาณไม่มากและโดยทัว่ ไปมักไม่พบเป็ นสาเหตุของ PTR14 HLA
แอนติบอดีชนิด IgG ต่อ HLA-A หรือ HLA-B แอนติเจนพบ
เป็ นสาเหตุถงึ ร้อยละ 80-90 ของ immune cause ของ PTR15 ซึง่
เมือ่ จับกับแอนติเจนทีไ่ ด้รบั บนเกล็ดเลือดผูบ้ ริจาคและจับกับ Fc
receptor ของ macrophage ท�ำให้เกล็ดเลือดถูกท�ำลายในทีส่ ุด
การสร้างแอนติบอดีต่อ HLA แอนติเจนเกิดได้จากการได้รบั เลือด
การตัง้ ครรภ์ และการปลูกถ่ายอวัยวะ ดังนัน้ จึงควรซักประวัตเิ หล่า
นี้เสมอเมือ่ พบ PTR โดยเฉพาะเมือ่ สงสัยว่ามีสาเหตุจาก alloimmunization โดยไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างจ�ำนวนยูนิตของเกล็ด
เลือดทีไ่ ด้รบั และปริมาณแอนติบอดี ผูป้ ่ วยอาจสร้างแอนติบอดีได้
แม้ได้รบั เลือดเพียงครัง้ เดียวและในทางกลับกันในผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งได้รบั
เลือดและเกล็ดเลือดหลายครัง้ ก็อาจไม่สร้างแอนติบอดี15 นอกจาก
นี้ยงั พบมีรายงานทีแ่ อนติบอดีต่อ HLA ลดระดับลงจนตรวจไม่พบ
แม้ผูป้ ่ วยจะยังได้รบั แอนติเจนชนิดนัน้ ๆ อยู่ตลอด ซึง่ อาจอธิบาย
ได้จากการมีปจั จัยอืน่ ทีม่ ผี ลต่อระบบภูมคิ ุม้ กันของผูป้ ่ วย เช่น การ
สร้างแอนติบอดีชนิด anti-idiotypic ต่อ HLA แอนติบอดี16,17
กลไกการสร้าง HLA แอนติบอดีเมือ่ ได้รบั เกล็ดเลือดมีสอง

Table 1 Common causations of platelet transfusion refractoriness
Non-immune causes

Infection/sepsis
Fever
Disseminated intravascular coagulation
Splenomegaly
Drug-induced thrombocytopenia

Immune-related causes

HLA antibodies
HPA antibodies (both auto- and alloantibodies)
Anti-CD36 antibodies
ABO antibodies
Drug-dependent platelet antibodies
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Platelet transfusion refractoriness
แบบ คือการกระตุน้ โดยตรง (direct allorecognition) และแบบ
ผ่านระบบภูมคิ ุม้ กันของผูร้ บั (indirect allorecognition)18,19 การ
กระตุน้ โดยตรงเกิดขึ้นเมือ่ T-cell receptor ของ CD4+ T-cell
ในผูร้ บั เลือดพบกับโมเลกุล MHC class II บนเซลล์เม็ดเลือดขาว
ทีเ่ ป็ น antigen presenting cell (APC) ทีม่ าจากถุงเกล็ดเลือด
น�ำไปสู่การกระตุน้ และพัฒนา B-lymphocytesไปเป็ น plasma
cells และสร้างแอนติบอดี การให้ผลิตภัณฑ์ชนิดกรองเม็ดเลือดขาว
(leukoreduction) จะช่วยลดกลไกการกระตุน้ ชนิดนี้ได้ ส�ำหรับอีก
กลไกอธิบายว่าการกระตุน้ เกิดขึ้นเมือ่ APC ของผูร้ บั เลือดสัมผัส
กับโมเลกุล MHC class I บนเกล็ดเลือดของผูบ้ ริจาคเช่นเดียว
กับเมือ่ ระบบภูมติ า้ นทานพบสิง่ แปลกปลอมหรือเชื้อโรค ท�ำให้เกิด
การกระตุน้ ผ่าน MHC class II ของ lymphocytes ผูร้ บั และน�ำ
ไปสู่การสร้างแอนติบอดีในทีส่ ุด15,18,19
ข้อส�ำคัญคือ แม้วา่ ผูป้ ่ วยจะมี alloimmunization แต่มเี พียง
ประมาณร้อยละ 30-50 เท่านัน้ ทีจ่ ะพบว่ามีความส�ำคัญทางคลินิก
หรือเป็ นสาเหตุของภาวะไม่ตอบสนองต่อการให้เกล็ดเลือด9,19 ดัง
นัน้ การประเมินภาวะ PTR ควรต้องดูจาก clinical refractoriness
และการค�ำนวณระดับเกล็ดเลือดร่วมด้วยเสมอ
2. Human platelet antigen
HPA เป็ นแอนติเจนบนผิวเกล็ดเลือดทีม่ คี วามหลากหลายและ
สามารถกระตุน้ ให้สร้าง alloantibody ได้หากได้รบั เกล็ดเลือดทีม่ ี
HPA ต่างไป ปัจจุบนั มีการค้นพบ HPA ทัง้ หมด 33 แอนติเจนซึง่
แสดงออกอยู่บน 6 glycoproteins (GPs) ได้แก่ GPIIb, GPIIIa,
GPIbα, GPIbβ, GPIa และ CD109 โดย 20 จาก 33 แอนติเจน
พบอยู่บน GPIIb/GPIIIa คอมเพลกซ์ (Figure 1) สามารถค้นหา
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รายชื่อของ HPA ได้จากฐานข้อมูล - IPD immuno polymorphism database (https://www.ebi.ac.uk/ipd/hpa/table1.
html)20 หรือ International Society of Blood Transfusion
(ISBT) https://www.versiti.org/hpa21 ในจ�ำนวนนี้ 12 ชนิด
ของแอนติเจนที่จำ� เพาะกับเกล็ดเลือดสามารถจัดกลุ่มเป็ น 6 คู่
ของอัลลีล (biallelic groups) คือ HPA-1 ถึง -5 และ HPA-15
โดยเรียกแอนติเจนทีพ่ บบ่ อยกว่าเป็ น ‘a’ และทีพ่ บน้อยเป็ น ‘b’
เช่น HPA-1a พบได้บอ่ ยกว่า HPA-1b เป็ นต้น ซึง่ จะมีความ
ชุกแตกต่างกันไปตาม เชื้อชาติ 22,23 ส�ำหรับในประเทศไทย จาก
รายงาน genotype และ gene frequencies ของ HPA ในผู ้
บริจาคเลือด ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 500
รายโดย Kupatawintu P และคณะ24 และผูบ้ ริจาคเลือด 300
ราย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย Romphruk A และคณะ25
พบความชุกไม่ต่างกันในประชากรต่างภูมภิ าค
แอนติบอดีต่อ HPA นับว่า เป็ นแอนติบอดีทม่ี ผี ลทางคลินิก
ได้หลากหลาย โดยพบเป็ นสาเหตุของ (1) fetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT) (2) PTR และ
(3) post-transfusion purpura (PTP) ในบทความนี้จะกล่าว
ถึงเฉพาะความส�ำคัญ ของ HPA ต่อการเกิด PTR เท่านัน้ พบ
ว่าการสร้าง HPA แอนติบอดีมกั เกิดคู่กบั HLA แอนติบอดี การ
สร้าง HPA แอนติบอดีเพียงชนิดเดียวพบได้นอ้ ยกว่า 10%9,26-28
ของผูป้ ่ วยทีม่ ี PTR อย่า งไรก็ดวี ธิ กี ารตรวจทีต่ ่างกันอาจท�ำให้มี
ความแตกต่างในแต่ละการศึกษาได้ เช่น TRAP trial รายงานว่า
พบ HPA แอนติบอดี 8% จากผูป้ ่ วยทัง้ หมด 530 ราย โดยใช้
เทคนิค ELISA และ flow cytometry9 ต่อมา Wang และคณะ

Figure 1 Human platelet antigens exhibit on platelet glycoproteins
HPA, human platelet glycoprotein; GP, glycoprotein

Modified from Peterson JA, McFarland JG, Curtis BR, Aster RH. Neonatal alloimmune thrombocytopenia: pathogenesis, diagnosis and
management. Br J Haematol. 2013;161:3-14.
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ซึง่ น�ำตัวอย่างทีต่ รวจพบแอนติบอดีดว้ ยเทคนิค enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA) ทัง้ หมด 45 ตัวอย่างมาตรวจ
ยืนยันด้วย monoclonal immobilization of platelet antigen
(MAIPA) พบว่าให้ผลบวกเพียงแค่ 4 ตัวอย่างเท่านัน้ 27 ส�ำหรับ
การศึกษาความชุกของ HPA แอนติบอดีในประชากรไทย พบการ
รายงาน 8 รายจากผูป้ ่ วย 324 รายทีพ่ บมีแอนติบอดีต่อเกล็ดเลือด
ทัง้ หมด (2.47%) และอีก 43 รายทีพ่ บมีทงั้ แอนติบอดีต่อ HLA
ร่วมกับ HPA (13.27%) ในขณะทีแ่ อนติบอดีต่อ HLA เพียง
อย่างเดียวพบสูงถึง 273 ราย (84.26%)28 การทีพ่ บแอนติบอดี
ของ HLA ได้สูงในประชากรไทยเมือ่ เปรียบเทียบกับประชากรจาก
การศึกษาอืน่ อาจเกิดจากการได้รบั เลือดและผลิตภัณฑ์ของเลือด
ทีไ่ ม่ใช่ leukodepletion นอกจากนี้ยงั พบว่าการสร้างแอนติบอดี
ต่อ HPA-1a สัมพันธ์กบั HLA class II คือ HLA-DRB3*01:01
และ HLA-DRB4*01:0129
3. Glycoprotein IV
GPIV หรือ CD36 เป็ นแอนติเจนทีแ่ สดงออกบนเกล็ดเลือด
monocytes/macrophages บนเม็ดเลือดแดงทีย่ งั มีนิวเคลียส
และ endothelial cells การแสดงออกของ CD36 ถูกควบคุม
ด้วยยีนชื่อเดียวกันซึง่ อยู่บนโครโมโซมคู่ท่ี 7 CD36 อยู่ใน scavenger receptor protein family ท�ำหน้าทีเ่ ป็ น receptor ของ
thrombospondin บนเกล็ดเลือด และ oxidized LDL ช่วยใน
การส่งผ่าน fatty acid ไปยัง plasma membrane30 นอกจากนี้
CD36 ยังเป็ น receptor ช่วยในการจับกันระหว่างเซลล์เม็ดเลือด
แดงทีต่ ดิ เชื้อ plasmodium falciparum และ endothelial cells
ท�ำให้เซลล์ทต่ี ดิ เชื้อเกาะบนผนังหลอดเลือดและไม่ถกู ท�ำลายทีม่ า้ ม31
ซึง่ อาจเป็ นเหตุผลทีอ่ ธิบายการเกิดมิวเทชัน่ ของ CD36 จึงพบมาก
ในชาวแอฟริกนั และชาวเอเชีย37 ในขณะทีแ่ ทบจะไม่พบ CD36
deficiency ในชาว Caucasians (0.1%) แต่ความชุกของ CD36
deficiency ในชาวเอเชียและแอฟริกาพบได้มากถึงร้อยละ 2-4
และ 4-8 ตามล�ำดับ32,33
การเกิด CD36 deficiency เกิดได้สองแบบ คือการไม่แสดง
ออกบน monocytes และเกล็ดเลือด (type I deficiency) หรือ
ไม่แสดงออกเพียงบนเกล็ดเลือดเท่านัน้ (type II deficiency)34
ซึง่ เฉพาะ type I deficiency เท่านัน้ ทีม่ รี ายงานว่าเป็ นสาเหตุของ
platelet alloimmunization และท�ำให้เกิด FNAIT, PTP และ
PTR35 ในประชากรไทย CD36 deficiency พบเพียง 10 ตัวอย่าง
จากการศึกษาผูบ้ ริจาคเลือด 588 (1.67%) รายและพบ type I
deficiency หนึ่งรายจากหกรายทีไ่ ด้รบั การตรวจการแสดงออก
ของ CD36 บน monocytes36

4. หมู่เลือดอืน่ ๆ
หมูเ่ ลือดทีแ่ สดงออกบนเกล็ดเลือดได้แก่ หมู่ I, P, H และ
ABO แต่การเกิด PTR พบเพียงแอนติบอดีต่อแอนติเจน A, B
และ H ซึง่ จะแสดงออกในปริมาณทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละบุคคลบน
GPIIb ร่วมกับ platelet endothelial cell adhesion molecule
(PECAM-1, CD31)37 มีเพียงประมาณร้อยละ 4-7 ของประชากร
เท่านัน้ ทีม่ กี ารแสดงออกของแอนติเจน A และ B สูง (20 เท่าจาก
ปกติ) บนเกล็ดเลือด22
การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารส�ำหรับ immune cause platelet
refractoriness
เมือ่ ตรวจพบว่ามีภาวะไม่ตอบสนองต่อการให้เกล็ดเลือด และ
สงสัยสาเหตุจากระบบภูมคิ ุม้ กันควรพิจารณาส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิ
การเพือ่ ตรวจคัดกรองหาแอนติบอดี เมือ่ ตรวจพบจึงควรจัดหาเกล็ด
เลือดทีผ่ ่านการตรวจความเข้ากันได้ (crossmatched compatible) หรือเลือกเกล็ดเลือดทีแ่ อนติเจนเหมือนผูป้ ่ วยเพือ่ การให้เกล็ด
เลือดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด แผนภูมแิ สดงแนวทางการ approach
PTR การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารและการจัดหาเกล็ดเลือด สรุปดัง
Figure 2 ในขัน้ ตอนการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารสามารถแบ่งออก
ได้เป็ นการตรวจคัดกรองเพือ่ หาแอนติบอดีทงั้ HLA HPA หรือ
anti-Naka และการตรวจแอนติเจนบนเกล็ดเลือดผูป้ ่ วย
1. Antibody screening assay
การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ หาชนิดและประเมินความแรง
ของแอนติบอดีทผ่ี ูป้ ่ วยสร้างต่อเกล็ดเลือดสามารถท�ำได้หลายวิธี
แต่ละวิธมี ขี อ้ ดีและข้อจ�ำกัดต่างกันไปดังนี้
1.1 Cell-based assay
การตรวจแอนติบอดีในกรณี immune cause PTR ใช้วธิ ี
complement-dependent cytotoxicity (CDC) หรือ lymphocytotoxicity test (LCT) เป็ นการตรวจหาแอนติบอดีต่อ HLA
class I เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถบอกถึง HPA หรือ ABH
แอนติบอดี CDC เป็ นวิธที ม่ี คี วามไวต�ำ่ แต่ค่อนข้างจ�ำเพาะ เพราะจะ
ตรวจพบเฉพาะ IgG subclass ทีส่ ามารถ fix complement ได้
(IgG1 และ IgG3)38 ท�ำได้โดยการน�ำ serum ผูป้ ่ วยมา incubate
กับ panel ของ lymphocytes ทีเ่ ราทราบ HLA แอนติเจน จาก
นัน้ ใส่ complement ทีไ่ ด้จาก rabbit serum เมือ่ เกิดการจับกัน
ของแอนติเจนและแอนติบอดีจาก serum ของผูป้ ่ วยจะมีการกระ
ตุน้ ระบบ complement และสุดท้ายเกิด membrane attack
complex ท�ำให้สี (dye) ซึมเข้าสู่เซลล์ทต่ี ายและเราสามารถอ่าน
ปฏิกริ ยิ าได้ผ่านกล ้องจุลทรรศน์ จ�ำนวนของเซลล์ทต่ี ายในแต่ละ
หลุมจะน�ำมาคิดเป็ น score และการรายงานผลจะรายงานเป็ นค่า
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Figure 2 Suggested algorithm for management and work up of platelet refractoriness
panel reactive antigen (PRA) ตามจ�ำนวนปฏิกริ ยิ าที่ positive
ต่อเกล็ดเลือดใน panel38
1.2 Solid-phase enzyme-linked immunosorbent
assay (ELISA)-based methods
1.2.1 Measurement of platelet binding IgG
เป็ นวิธกี ารตรวจโดยใช้เกล็ดเลือดทีย่ งั มีความสมบูรณ์
มาท�ำปฏิกริ ยิ ากับ serum ผูป้ ่ วย และ control เช่นเทคนิค platelet immunofluorescence test (PIFT) ท�ำได้โดยน�ำ serum ที่
ต้องการตรวจหาแอนติบอดีมา incubate กับเกล็ดเลือด หากมี
แอนติบอดีใน serum ก็จะจับกับแอนติเจนบนเกล็ดเลือด จากนัน้
จึงเติม anti-human IgG/IgM ทีต่ ดิ สลาก fluorescence เป็ น
secondary antibody เพือ่ ให้ไปจับกับแอนติบอดีทจ่ี บั บนผิวเกล็ด
เลือด แล้วจึงอ่านผลการเรืองแสงได้สองแบบคือใช้กล้องจุลทรรศน์
fluorescence หรืออาจอ่านผลด้วย flow cytometry ซึง่ จะให้
ความแม่นย�ำทีส่ ูงกว่าวิธแี รก39
Mixed passive hemagglutination test (MPHA)
และ Solid-phase red cell adherence (SPRCA) มีหลักการคือ
การตรวจแอนติบอดีโดยใช้เกล็ดเลือดทีย่ งั สมบูรณ์ สามารถใช้เทคนิค

นี้เพือ่ การตรวจคัดกรองแอนติบอดีใน serum หรืออาจน�ำมาใช้เพือ่
ตรวจความเข้ากันได้ระหว่างเกล็ดเลือดผูบ้ ริจาคและแอนติบอดีของ
ผูป้ ่ วย การตรวจเพือ่ การคัดกรองแอนติบอดีของเกล็ดเลือดท�ำได้
โดยใช้ microwells plate ทัง้ ทีเ่ ป็ น commercial kit หรือสามารถ
เตรียมเองได้40 โดยน�ำ anti-thrombocyte มาเคลือบ microwell
แล ้วเติมเกล็ดเลือดจากผูบ้ ริจาคหมูเ่ ลือดโอทีท่ ราบแอนติเจนของ
เกล็ดเลือด (platelet panel cells) incubate ล ้างแอนติเจนส่วน
เกินออก แล ้วจึงหยด serum ทีต่ อ้ งการทดสอบลงไป ทิ้งให้ทำ�
ปฏิกริ ยิ า ล้างแอนติบอดีทไ่ี ม่จบั กับแอนติเจนออก เติม indicator
red cells (anti-human IgG coated RBCs) เพือ่ ใช้อ่านผล
การแผ่กระจายของเซลล์เม็ดเลือดแดงในแต่ละหลุม (Figure 3)
เราสามารถตรวจแยกแอนติบอดีของ HLA และ HPA ได้โดยใช้
chloroquine treated platelets ทีท่ ำ� ลาย β2-microglobulin ของ
โมเลกุล HLA แอนติเจนบนผิวเกล็ดเลือด แล ้วจึงท�ำการทดสอบ
ซ�ำ้ อีกครัง้ เพือ่ ดูปฎิกริ ยิ าจากแอนติบอดีของ HPA เท่านัน้ 40 ต่อมา
มีการพัฒนาวิธี SPRCA ให้มคี วามจ�ำเพาะกับ anti-HPA มากขึ้น
โดยการใช้ platelet lysate และพัฒนาให้ anti-thrombocyte
ไม่จบั กับ HLA แอนติเจน41
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Figure 3 Diagram shows method of SPRCA test using whole platelets
การน�ำวิธี SPRCA มาใช้ตรวจความเข้ากันได้ (crossmatching) ท�ำได้โดยเติม platelet-rich plasma ของผูบ้ ริจาค
ในแต่ละหลุมของ microwells ซึง่ มี anti-thrombocyte เคลือบ
อยู่เพือ่ ใช้ยดึ เกล็ดเลือดกับผนังของ microwell ให้เป็ นชัน้ บางๆ
แล ้วจึงเติม serum ของผูป้ ่ วยลงไป ตรวจและอ่านผลเช่นเดียว
กับวิธตี รวจคัดกรองแอนติบอดี เกล็ดเลือดทีใ่ ห้ผลการตรวจเป็ น
ลบ (เห็นเม็ดเลือดแดงตกเป็ นเม็ดกระดุมทีก่ น้ หลุม) จึงจะแปลว่า
เข้ากันได้กบั เลือดผูป้ ่ วย
1.2.2 Target at platelet glycoproteins
เป็ นการตรวจทีจ่ ำ� เพาะกับแอนติบอดีต่อ HPA เพราะ
ใช้เฉพาะส่วน glycoprotein บนผิวเกล็ดเลือดแทนการใช้ whole
platelet วิธที ใ่ี ช้ในปัจจุบนั ได้แก่ modified antigen capture
assay (MACE) และ monoclonal antibody immobilization
of platelet antigens (MAIPA)
การตรวจวิธแี รก เกล็ดเลือดจะถูก incubate กับ
แอนติบอดี (anti-thrombocyte) จากนัน้ จึงถูก solubilized ให้
เหลือแต่ complex ระหว่าง GP และแอนติบอดี ซึง่ จะน�ำไปตรวจ
บน microwells ทีม่ ี GP-specific monoclonal antibody (mAb)
ในแต่ละหลุม การจับกันของ complex กับ mAb จะตรวจได้
หลังจากเติม peroxidase-labeled AHG และ substrate แล ้ว
จึงอ่านผลสุดท้าย39

ส�ำหรับ MAIPA assay จะคล ้ายกับ MACE แต่จะ
น�ำเกล็ดเลือดมา incubate กับทัง้ แอนติบอดี และ mouse mAb
ก่อนจะท�ำการ solubilize ให้ได้เฉพาะ complex ของ GP แล้วจึง
น�ำมาใส่ใน plate ทีเ่ คลือบด้วย goat anti-mouse IgG จากนัน้
จึงเติม enzyme-labeled AHG และ substrate เพือ่ อ่านผล42
MAIPA นับเป็ นวิธตี รวจทีม่ คี วามไวและความจ�ำเพาะสูงและนับ
เป็ น gold standard ส�ำหรับการตรวจแอนติบอดีของเกล็ดเลือด
ในปัจจุบนั แต่ยงั มีขอ้ จ�ำกัดทีร่ ะยะเวลาการตรวจค่อนข้างนาน ต่อ
มาจึงมีการปรับเปลีย่ นวิธเี พือ่ ลดเวลาตรวจลงแต่ยงั คงใช้หลักการ
ตรวจตามเดิม43
1.3 Beads based method
เทคโนโลยี Luminex (Luminex Co, Austin, TX, USA)
ได้ถกู น�ำมาใช้สำ� หรับการตรวจแอนติบอดีต่อเกล็ดเลือด ซึง่ มีขอ้ ดี
คือมีความไวของการตรวจมาก สามารถตรวจครัง้ ละหลายตัวอย่าง
ได้ในครัง้ เดียว (high throughput) ท�ำให้ลดระยะเวลาและแรงงาน
ในการตรวจลงได้มาก
Immune-complex capture fluorescence analysis
44
(ICFA) และ platelet antibody bead array (PABA)45 เป็ น
วิธคี ล ้ายกับการตรวจ MAIPA และ MACE ดังกล่าวข้างต้นตาม
ล�ำดับ แต่พฒั นาจากการตรวจบน microwell plate มาเป็ น beads
ทีจ่ ะถูกติดสลากด้วยสาร fluorescence (PE-conjugated goat
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antihuman IgG antibodies) แทนการใช้ enzyme-labeled
ก่อนน�ำไปอ่านผลด้วยเครื่อง Luminex ซึง่ จะบอกความแรงของ
แอนติบอดีดว้ ยค่า mean fluorescence intensity (MFI) แต่ละ
ห้องปฏิบตั กิ ารจะมีการใช้ค่า cut-off ของ MFI เพือ่ แปลผลว่า
บวกหรือลบแตกต่างกันไป ทัง้ วิธี ICFA และ PABA สามารถ
น�ำมาใช้ตรวจได้ทงั้ anti-HLA และ anti-HPA ขึ้นกับชนิดและ
ความจ�ำเพาะของแอนติเจนทีน่ ำ� มาเคลือบบน beads44 เช่น ใช้
pooled ของแอนติเจนจากหลายเซลล์สำ� หรับกรณีการตรวจคัด
กรองแอนติบอดี ใช้แอนติเจนจากเซลล์เดียวในการตรวจ phenotype หรือการเคลือบแต่ละ bead ด้วยแอนติเจนเพียงชนิด
เดียว ส�ำหรับการตรวจ single-antigen bead (SAB) assay
เป็ นต้น นอกจากนี้มกี ารประยุกต์วธิ กี ารตรวจเพือ่ ให้จำ� เพาะกับความ
ส�ำคัญทางคลินิกของ HLA แอนติบอดี โดยการดูการกระตุน้ ระบบ
complement หรือ C1q assay โดยใช้ fluorochrome-labeled
anti-C1q แทน AHG ซึง่ จะให้ผล positive เมือ่ มีการกระตุน้
complement แล ้วเท่านัน้ 46
2. Antigen typing
การตรวจการแสดงออกของแอนติเจนบนเกล็ดเลือดมีความ
ส�ำคัญในการจัดหาเกล็ดเลือดทีม่ แี อนติเจนตรงกับผูป้ ่ วยเพือ่ ลด
การเกิดการกระตุน้ การสร้างแอนติบอดี (indirect alloimmunization) ทีอ่ าจเกิดขึ้น โดยเฉพาะผูป้ ่ วยทีต่ อ้ งได้รบั เกล็ดเลือดเป็ น
ระยะเวลานาน จึงควรได้รบั การตรวจ antigen typing บนเกล็ด
เลือดผูป้ ่ วย โดยการตรวจท�ำได้ทงั้ ในระดับซีโรโลยีและ genotyping
ปัจจุบนั การตรวจ genotype จาก DNA เป็ นทีแ่ พร่หลายกว่าเพราะ
สามารถตรวจได้ทงั้ HLA class I และ HPA แอนติเจนได้ มีความ
จ�ำเพาะและความไวสูง แต่สำ� หรับในประเทศไทยยังคงมีการใช้การ
ตรวจซีโรโลยีสำ� หรับ HLA แอนติเจนเพือ่ การจัดหาเกล็ดเลือด
2.1 HLA class I typing ด้วยวิธซี โี รโลยี
การตรวจระดับซีโรโลยีทำ� ได้โดยวิธี LCT โดยใช้การแยก
whole lymphocytes หรือ T lymphocytes ทีต่ อ้ งการตรวจแล้ว
น�ำมาท�ำปฏิกริ ยิ ากับ panel มาตรฐานของ serum ต่อ HLA-A
และ -B แล้วตรวจด้วยวิธี LCT ดังทีบ่ รรยายในหัวข้อ 1.1 อ่านผล
โดยดูรอ้ ยละของเซลล์ทต่ี าย (ติดสียอ้ ม) และให้เป็ น score ตาม
มาตรฐาน American Society for Histocompatibility and
Immunogenetics (ASHI) อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั การตรวจด้วย
วิธี LCT มีทใ่ี ช้ลดลง เนื่องจากความยุ่งยากของการเตรียม panel
มาตรฐานและใช้เวลานานในการตรวจ
2.2 HLA genotyping
เทคนิคส�ำหรับการตรวจการแสดงออกของแอนติเจน HLA
class I สามารถตรวจได้โดยวิธี polymerase chain reaction-se-
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quence-specific primers (PCR-SSP), reverse sequence-specific oligonucleotide probes (SSO), หรือการตรวจด้วยวิธี
sequencing นอกจากนี้ มีการน�ำเทคโนโลยี Luminex มาใช้
ส�ำหรับการตรวจเทคนิค reverse SSO โดยเคลือบ bead ด้วย
oligonucleotide ต่างกันแทนการใช้การตรวจด้วยวิธี PCR แบบ
ดัง้ เดิมท�ำให้สามารถตรวจได้ครัง้ ละหลายตัวอย่างในคราวเดียว
2.3 HPA typing
เนื่องจากการหาตัวอย่างเลือดทีม่ แี อนติบอดีต่อ HPA บาง
ต�ำแหน่งท�ำได้ยาก ซึง่ นับเป็ นข้อจ�ำกัดทีส่ ำ� คัญของการตรวจด้วย
วิธซี โี รโลยี ดังนัน้ การตรวจ HPA typing ด้วย DNA จึงเป็ นวิธี
gold standard ในปัจจุบนั 22,47 วิธที น่ี ำ� มาใช้สำ� หรับตรวจมีหลายวิธี
เช่น PCR-SSP, PCR-RFLP, 5’Nuclease, microarray, liquid
bead array, mass spectrometry ทัง้ ทีเ่ ป็ น in-house และ
commercial available platform47,48 รวมทัง้ วิธกี ารตรวจใหม่ๆ
เช่น next generation sequencing เป็ นต้น49 โดยในบทความฟื้ น
วิชานี้จะไม่ได้ลงรายละเอียดไปในแต่ละวิธี นอกจากสามารถตรวจ
ได้โดยไม่ตอ้ งใช้ panel ของแอนติบอดีต่อ HPA แล ้วข้อดีของวิธี
การตรวจทางอณูชวี วิทยาคือ สามารถตรวจโดยใช้ตวั อย่างตรวจ
อืน่ ทีไ่ ม่ใช่เลือด เช่น free DNA ของเด็กในเลือดมารดาในกรณีท่ี
สงสัย anti-HPA ทีอ่ าจท�ำให้เกิด FNAIT อย่างไรก็ตามการตรวจ
ด้วยวิธนี ้ ีกม็ ขี อ้ จ�ำกัด คือ การตรวจบางเทคนิคต้องรูช้ นิดของมิวเท
ชัน่ ก่อน หรือการให้ผล false negative จากการ hybridization
ของ probe ทีไ่ ม่สมบูรณ์ การมี silent alleles เป็ นต้น22
การจัดหาเกล็ดเลือดส�ำหรับผูป้ ่ วยที่ไม่ตอบสนองต่อการให้เกล็ด
เลือดที่มีสาเหตุจากการสร้างแอนติบอดี
การสืบค้นหาสาเหตุและการจัดการภาวะ PTR จ�ำเป็ นต้องอาศัย
ข้อมูลด้านคลินิกและการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารควบคู่กนั ไป ดัง
แสดงใน Figure 2 สิง่ แรกทีค่ วรค�ำนึงถึงเมือ่ เกิดภาวะไม่ตอบสนอง
ต่อการได้รบั เกล็ดเลือดคือหาสาเหตุดา้ น non-immune และแก้ไข
ถ้ายังพบภาวะ PTR อาจสงสัยสาเหตุทม่ี าจาก immune cause จึง
ส่งเพือ่ คัดกรองแอนติบอดี1 ควรขอเกล็ดเลือดทีเ่ ข้ากันได้หากพบว่า
มีแอนติบอดีแล้วเท่านัน้ 50 มีวธิ กี ารจัดหาเกล็ดเลือดทีเ่ ข้ากันได้ดงั นี้
1. Platelet crossmatching
เป็ นการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการที่มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ จัดหา
เกล็ดเลือดทีเ่ ข้ากันได้กบั ผูป้ ่ วยโดยไม่จำ� เป็ นต้องมีขอ้ มูลชนิดของ
แอนติบอดีหรือแอนติเจนของ HLA หรือ HPA การทีเ่ กล็ดเลือด
เข้ากันได้กบั serum ใน crossmatching หมายถึงแอนติบอดีไม่
ว่าจะเป็ น anti-HLA หรือ anti-HPA ของผูป้ ่ วยไม่มผี ลต่อเกล็ด
เลือดทีจ่ ะน�ำมาให้ เทคนิคทีใ่ ช้สำ� หรับตรวจแอนติบอดีต่อเกล็ดเลือด
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หรือการตรวจแอนติเจนของเกล็ดเลือดน�ำมาประยุกต์ใช้เพือ่ ตรวจ
ความเข้ากันได้ระหว่างเกล็ดเลือดผูบ้ ริจาคกับ serum ผูป้ ่ วย ได้แก่
LCT crossmatch, SPRCA, MACE และ flow cytometry
crossmatch51 ส�ำหรับวิธที ใ่ี ช้ทภ่ี าควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
โรงพยาบาลศิรริ าชคือ SPRCA ซึง่ ท�ำได้ไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาเพียง
45-60 นาทีต่อการตรวจและสามารถตรวจหลายตัวอย่างตรวจได้
พร้อมกัน แต่เนื่องจากเกล็ดเลือดมีอายุทส่ี นั้ เพียงห้าวันเท่านัน้ จึง
เป็ นข้อจ�ำกัดของวิธนี ้ ีคอื ควรต้องมีจำ� นวนเกล็ดเลือดทีม่ ากพอเพือ่
ให้จดั หาเกล็ดเลือดทีเ่ ข้ากันกับผูป้ ่ วยได้38
2. HLA-matched platelet
เนื่องจากสาเหตุส่วนใหญ่ของ immune PTR มาจากแอนติบอดี
ต่อ HLA ดังนัน้ การจัดหาเกล็ดเลือดทีม่ แี อนติเจนของ HLA เข้า
ได้กบั ผูป้ ่ วยจึงเป็ นวิธที ไ่ี ด้ผลการรักษาทีด่ ี โดยเฉพาะในผูป้ ่ วยทีม่ ี
ระดับแอนติบอดีสูง6,51 ข้อจ�ำกัดส�ำคัญของวิธนี ้ ีคอื ต้องรูผ้ ล HLA
typing ของทัง้ ผูป้ ่ วยและผูบ้ ริจาคเกล็ดเลือด เกณฑ์การคัดเลือก
HLA-matched แสดงใน Table 2 อธิบายโดยสังเขปคือ A match
เมือ่ HLA-A และ -B เหมือนกันทัง้ สีต่ ำ� แหน่ง; BU match คือ
ผูร้ บั มี homozygosity ที่ HLA-A, B loci ท�ำให้มหี นึ่งต�ำแหน่ง
ทีแ่ ตกต่างจากผูบ้ ริจาค; BX match เมือ่ มีหนึ่ง HLA-A หรือ -B
ทีไ่ ม่เข้ากันแต่ยงั อยู่ใน Cross-reactive groups (CREGs); C
match เมือ่ ต่างกันหนึ่งแอนติเจนทีไ่ ม่ได้อยู่ใน CREGs; และ D
match เมือ่ มี > 1 non-CREGs ทีต่ ่างกัน5,52 อธิบายเพิม่ เติมคือ
เนื่องจากแอนติบอดีต่อ HLA มักเกิดต่อ public epitopes ซึง่
คือการทีส่ องแอนติเจนขึ้นไปมี epitopes ทีเ่ หมือนกัน (private
epitopes จะพบบนแอนติเจนเดียวเท่านัน้ ) ท�ำให้ HLA แอนติบอดี
จะมี cross-react ได้กบั หลายอัลลีล เรียกว่า CREGs53 การเลือก

HLA-matched platelet มีหลักการคือยิง่ มีความเหมือนของ HLA
ระหว่างผูบ้ ริจาคและผูร้ บั จะยิง่ ให้ผลของ increment ทีด่ ี โดย
การให้เกล็ดเลือดทีม่ คี วามเหมือนในระดับ B2X, C, และ D ให้
ผลไม่ต่างจากการให้ random donor platelets38
3. HLA-antibody specificity prediction (ASP) method
วิธนี ้ ีได้มกี ารแนะน�ำครัง้ แรกโดย Petz และคณะ คือ การให้
เกล็ดเลือดทีไ่ ม่มแี อนติเจนตรงกับชนิดทีผ่ ูป้ ่ วยสร้างแอนติบอดี โดย
ท�ำการเปรียบเทียบวิธี ASP กับอีกสองวิธคี อื HLA-matched และ
วิธี SPRCA crossmatching พบว่าวิธี ASP มีประสิทธิภาพใน
การเพิม่ platelet count increment เทียบเท่ากับสองวิธดี งั กล่าว
แต่งา่ ยกว่าในการจัดหาเกล็ดเลือดทีส่ ามารถน�ำมาให้ผูป้ ่ วยได้54 เป็ น
วิธที จ่ี ะสามารถท�ำได้หลังจากทราบชนิดของ HLA แอนติบอดีของ
ผูป้ ่ วยแล้วและเหมาะกับกรณีทต่ี อ้ งหาเกล็ดเลือดให้ผูป้ ่ วยทีม่ รี ะดับ
ของ HLA แอนติบอดีสูงทีก่ ารหาเกล็ดเลือดทีเ่ ข้ากันได้เป็ นไปได้ยาก
เทคโนโลยีและวิธกี ารตรวจใหม่สำ� หรับ alloimmunization PTR
การพัฒนาวิธกี ารตรวจใหม่ๆ เพือ่ ช่วยแก้ปญั หา PTR เช่น
การสร้าง cell lines ทีม่ กี ารแสดงออกของ HPA แอนติเจนที่
ต้องการหรือหายากจาก Chinese hamster ovary, K562 หรือ
จาก induced-pluripotent stem cell (iPSC)47,55 มาพัฒนาเป็ น
hematopoietic progenitor cells ทีม่ กี ารแสดงออกของ HPA
ทีต่ อ้ งการ Zhang และคณะสามารถสร้าง HPA allele-specific
megakaryocytes จาก iPSCs โดยไม่มกี ารแสดงออกของ HLA
class I แอนติเจนโดยการใช้เทคโนโลยี CRISPR/Cas9 ซึง่ สามารถ
น�ำเกล็ดเลือดทีไ่ ด้มาใช้ตรวจหาแอนติบอดีต่อ anti-HPA-3A, -3b,
และ -9b ได้ดว้ ยวิธี flow cytometry55

Table 2 HLA-matched platelet classification
Grade
A
BU
B2U
BX
BUX
B2X
C
D

Description
HLA identical, all 4 antigens
All antigens identical, only 3 antigens detected
All antigens identical, only 2 antigens detected
3 antigens identical, fourth cross-reactive
3 antigens; 2 identical and 3rd cross-reactive
2 antigens identical, 2 cross-reactive
1 antigen mismatch, out-of-CREG
All other ≥ 2 antigen mismatches

Recipient
Donor

a, mismatched antigens; CREG, cross-reactive group

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1

Examples
A3
A3
A1
A1
A24a
A24a
A24a
A32a
A32a

B27
B27
B27
B27
B27
B27
B7a

B8
B8

B8
B8
B8
B8
B64a
B8
B64a

Modified from Vassallo RR. New paradigms in the management of alloimmune refractoriness to platelet transfusions. Curr Opin Hematol.
2007;14:655-63.
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ด้วยความรูท้ ว่ี า่ การสร้างแอนติบอดีต่อ HLA ต่อ epitopes
ซึง่ epitope คือกลุม่ ของ amino acids ทีแ่ สดงออกบนผิวเกล็ด
เลือด เท่านัน้ ดังนัน้ จึงมีการพัฒนาการเลือกเกล็ดเลือดทีเ่ ข้ากับผู ้
ป่ วยได้ตาม epitopes matching แทนการเลือก HLA-typed
matching56 ซึง่ มีการศึกษายืนยันว่าการเลือกโดยใช้หลักการนี้
เทียบเคียงได้กบั HLA-matched ในระดับ A หรือ BU matching57 โดยมีการจัดท�ำฐานข้อมูล http://www.hlamatchmaker.
net ส�ำหรับ epitope-matching โดยเฉพาะ56
สรุป
ภาวะการไม่ตอบสนองต่อการให้เกล็ดเลือดเป็ นปัญหาทีพ่ บ
ได้บอ่ ยทางคลินิกซึง่ มีผลทีต่ ามมาคือ เพิม่ ความเสีย่ งของภาวะ
เลือดออกและอัตราการรอดชีวติ ทีล่ ดลงของผูป้ ่ วย แพทย์ผูด้ ูแล
ควรนึกถึงภาวะนี้เมือ่ ผูป้ ่ วยยังมีเลือดออก หรือระดับเกล็ดเลือดไม่
เพิม่ ขึ้นหรือแม้แต่ลดลงหลังจากได้รบั เกล็ดเลือดทีม่ หี มูเ่ ลือดตรง
กับผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยควรได้รบั การประเมิน CCI ที่ 10-60 นาทีหลัง
ได้เกล็ดเลือดเพือ่ การวินิจฉัยภาวะนี้อย่างถูกต้อง การส่งเพือ่ ตรวจ
หาแอนติบอดีโดยไม่มภี าวะ PTR ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และยัง
ท�ำให้การจัดหาเกล็ดเลือดต้องใช้เวลานานอาจส่งผลเสียต่อผูป้ ่ วย
เนื่องจากเพียงร้อยละ 30-50 ของผูป้ ่ วยทีส่ ร้างแอนติบอดีเท่านัน้
ทีพ่ บว่ามีภาวะ PTR เมือ่ วินิจฉัยได้วา่ ผูป้ ่ วยมีภาวะ PTR จึงค่อย
ด�ำเนินการตามแนวทางปฏิบตั ขิ องโรงพยาบาลหรือศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทยเพือ่ จัดหาเกล็ดเลือดทีเ่ ข้ากับผูป้ ่ วยต่อไป
นอกจากนี้การเลือกใช้เลือดกรอง (leukocyte-depleted blood)
และให้เกล็ดเลือดเมือ่ จ�ำเป็ นตามข้อบ่งชี้จะช่วยลดการเกิดภาวะ PTR
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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