323

บทความพิเศษ

การกลายพันธุข์ องแอนติเจนของหมู่เลือดระบบ MNS
(Mutation in MNS blood group system)
วรประภา อภัยกาวี และ กัลยา เกิดแก้วงาม
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

บทน� ำ
แอนติเจนของหมูเ่ ลือดระบบ MNS มีมากมายหลายชนิด มี
ทัง้ แอนติเจนปกติและแอนติเจนลูกผสม (hybrid) ของ sialic
acid-rich glycoproteins สองชนิด ได้แก่ glycophorin A (GPA)
และ glycophorin B (GPB) ในปัจจุบนั พบแอนติเจนทัง้ หมด 49
ชนิด โมเลกุล GPA เป็ นพื้นฐานของแอนติเจน M และ N ส่วน
โมเลกุล GPB เป็ นพื้นฐานของแอนติเจน S และ s การกลาย
พันธุข์ องแอนติเจนของหมูเ่ ลือดระบบ MNS พบในประชากรเอเชีย
ตะวันออกสูงทีส่ ุดในโลก แต่ในประชากรยุโรปและแอฟริกาพบได้
น้อยมาก การกลายพันธุข์ องยีน GPYA และ GPYB จะท�ำให้เกิด
โมเลกุล hybrid glycophorins ของ GPA และ GPB หลากหลาย
แบบ มีลกั ษณะเป็ นpolymorphism ของโมเลกุล GPA และ GPB
เช่น He, SAT, Dantu, Mur, Hil และ Sta เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั
มีการกลายพันธุท์ ท่ี ำ� ให้ยนี GYPA หรือ GYPB ขาดหายไปทัง้ ยีน
เกิดเป็ น phenotype ชนิดหาได้ยากแบบต่างๆ สาเหตุของการ
กลายพันธุส์ นั นิษฐานว่า เชื้อมาลาเรีย Plasmodium falciparum
เป็ นตัวกระตุน้ ในการเกิด natural selection ใน primates ที่
เป็ นบรรพบุรุษของมนุษย์ปจั จุบนั หรืออาจเกิดจากการได้รบั รังสี
จากระเบิดอะตอม (atomic bomb) ได้ดว้ ย1-4
แอนติเจนของหมูเ่ ลือดระบบ MNS มีเป็ นจ�ำนวนมาก จะแบ่ง
อธิบายเป็ นสองกลุม่ คือ กลุม่ ทีห่ นึ่ง แอนติเจนปกติ และกลุม่ ที่
สอง แอนติเจนทีเ่ กิดจากการกลายพันธุ ์ 5
กลุม่ ทีห่ นึ่ง แอนติเจนปกติ มี 4 แอนติเจน ทีส่ ำ� คัญ ได้แก่
M, N, S และ s แอนติเจน M และ N ค้นพบเป็ นอันดับทีส่ อง
ในปี ค.ศ. 1927 โดย Landsteiner และ Levine หลังจากการ
ค้นพบหมูเ่ ลือดระบบ ABO ในปี ค.ศ 1900 แอนติเจน S ค้น
พบในปี ค.ศ. 1947 โมเลกุล GPA เป็ นพื้นฐานของแอนติเจน
M และ N โมเลกุล GPB เป็ นพื้นฐานของแอนติเจน S และ s
GPA เป็ นโมเลกุล sialoglycoprotein ทีม่ อี ยู่หนาแน่นบนผิวเม็ด
เลือดแดง ประมาณ 1 x106 โมเลกุลต่อเม็ดเลือดแดง 1 เซลล์
โมเลกุล GPA ประกอบด้วย 131 amino acids มีนำ�้ หนักโมเลกุล
43 กิโลดัลตัน (kDa) ส่วนโมเลกุล GPB มีลกั ษณะคล ้ายคลึง
กับโมเลกุล GPA แต่มขี นาดเล็กกว่า ประกอบด้วย 72 amino

acids มีนำ�้ หนักโมเลกุล 25 กิโลดัลตัน (kDa) พบโมเลกุล GPB
ประมาณ 2 x105 โมเลกุลต่อเม็ดเลือดแดง 1 เซลล์ น้อยกว่าโมเลกุล
GPA โมเลกุล glycophorins นัน้ เป็ น single-pass, sialic acid
glycoproteins ทีม่ อี ยู่หนาแน่นบนผิวเม็ดเลือดแดง และเป็ นตัวการ
ท�ำให้เม็ดเลือดแดงมีประจุบนผิวเป็ นลบ นอกจากนัน้ โมเลกุล GPA
ยังท�ำหน้าทีเ่ ป็ น “decoy” receptor ของระบบภูมคิ ุม้ กัน ท�ำหน้าที่
ขนส่ง erythrocytic และ non-erythrocytic pathogens ไป
ยังม้าม ทัง้ โมเลกุล GPA และ GPB เป็ นโปรตีน จึงตัดได้ดว้ ย
เอนไซม์ย่อยโปรตีน ได้แก่ เอนไซม์ trypsin สามารถตัดโมเลกุล
GPA ได้ทต่ี ำ� แหน่ง amino acids ที่ 31 และ 39 ส่วนเอนไซม์
α-chymotrypsin สามารถตัดโมเลกุล GPB ได้ทต่ี ำ� แหน่ง amino
acids ที่ 32 เอนไซม์ทงั้ สองชนิดมีประโยชน์ ใช้ย่อยเม็ดเลือด
แดง สามารถน�ำไปใช้ในการตรวจแยกชนิดแอนติบอดีต่อระบบ
MNS ยีนทีค่ วบคุมการแสดงออกของโมเลกุล GPA และ GPB
คือยีน GYPA และ GYPB ยีนทัง้ สองอยู่ชดิ ติดกัน บนแขนยาว
ของโครโมโซมที่ 4 ส่วนยีน GYPE (Glycophorin E gene) อยู่
ติดกับยีน GYPB ไม่สร้างแอนติเจนโปรตีนใดๆ ทีแ่ สดงออกบน
ผิวเม็ดเลือดแดง ยีน GYPA มี 7 exons โดยโมเลกุล GPA ทีอ่ ยู่
บนผิวเม็ดเลือดแดงสร้างจากยีน GYPA exon ที่ 2 ถึง 7ส่วนยีน
GYPB มี 5 exons โดยโมเลกุล GPB ทีอ่ ยู่บนผิวเม็ดเลือดแดง
สร้างจากยีน GYPB exon ที่ 3 ถึง 5 นอกจากแอนติเจนทัง้ สีแ่ ล้ว
นี้ แอนติเจนระบบ MNS ยังมีแอนติเจนปกติทเ่ี ป็ น high-prevalence ในทุกประชากร ได้แก่ แอนติเจน U แอนติเจนนี้พบในคน
แอฟริกนั ผิวด�ำประมาณร้อยละ 35 แอนติเจน U นี้อยู่บนโมเลกุล
GPB ทีต่ ำ� แหน่ง amino acids 33 ถึง 39 และเชื่อมต่อกับ Rh
associated glycoprotein (RhAG) ทีเ่ ป็ นโครงสร้างของเยือ่ หุม้
เซลล์เม็ดเลือดแดง และแอนติเจน Ena เป็ น high prevalence
อยู่บนโมเลกุล GPA2,4,5
กลุม่ ทีส่ อง แอนติเจนทีเ่ กิดจากการกลายพันธุ ์ แอนติเจนกลุม่
นี้มหี ลากหลายชนิดมาก แต่ละชนิดเป็ นแอนติเจนหายาก หรือ low
prevalence แอนติเจนบางชนิดพบได้ในบางกลุม่ ประชากร เช่น
แอนติเจน Mia (Mur) จะพบได้มากในคนผิวเหลืองทีอ่ าศัยอยู่
ในทวีปเอเซีย ในคนผิวขาวชาวยุโรปและคนผิวด�ำในทวีปแอฟริกา
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แทบจะไม่พบคนทีม่ แี อนติเจนหายากนี้เลย แอนติเจน Dantu พบ
เฉพาะคนแอฟริกนั ผิวด�ำ ไม่พบในคนผิวขาวและคนผิวเหลืองเช่น
เดียวกัน แอนติเจน Vw พบได้บา้ งในคนผิวขาวแต่หาได้ยากมาก
ในคนผิวเหลืองและผิวด�ำ เป็ นต้น ในคนผิวเหลืองและผิวด�ำจะพบ
การกลายพันธุข์ องหมูเ่ ลือด MNS มากกว่าในคนผิวขาวเนื่องจาก
ประชากรสองกลุม่ นี้อาศัยอยู่ในเขตร้อนของโลกเป็ นส่วนใหญ่ เชื้อ
มาลาเรียทีม่ อี ยู่อย่างชุกชุมในเขตร้อนเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดการกลาย
พันธุข์ องหมูเ่ ลือดระบบ MNS ทัง้ ในคนผิวด�ำและคนผิวเหลืองแต่
มีรูปแบบของการกลายพันธุข์ องหมูเ่ ลือด MNS แตกต่างกันใน
ประชากรทัง้ สองกลุม่ นี้1 อธิบายรายละเอียดของแอนติเจนตาม
ลักษณะของการกลายพันธุ ์ ดังนี้
แอนติเจนทีเ่ กิดจากการกลายพันธุแ์ บบ single crossover เกิด
ขึ้นในระยะ meiosis ของการแบ่งเซลล์ โดยเกิดการ crossover
ของยีนทีเ่ ป็ นคู่กนั (homologous gene) ท�ำให้เกิดการจัดเรียงตัว
ใหม่ของยีน (gene reciprocal arrangement) ได้ recombinant
alleles 2 แบบได้แก่ allele GYP (A-B) และ allele GYP (B-A)
โดย allele GYP (A-B) สร้างโมเลกุล hybrid glycophorin (AB) หรือ GP(A-B) แสดงออกเป็ น 3 phenotypes ได้แก่ GP.Hil
(Mi.V), GP.JL (Mi.XI) และ GP.TK แอนติเจนทีอ่ ยู่บนโมเลกุล
hybrid เหล่านี้ ได้แก่ GP. Hil แอนติเจน Hil และ MINY,
GP.JL แอนติเจน TSEN และ MINY และ GP.TK แอนติเจน
SAT ส่วน allele (B-A) สร้างโมเลกุล hybrid glycophorin
(B-A) หรือ GP (B-A) แสดงออกเป็ น 2 phenotypes ได้แก่
GP.Sch แอนติเจนบนโมเลกุล hybrid นี้คอื แอนติเจน Sta และ
GP.Dantu แอนติเจนบนโมเลกุล hybrid นี้คอื แอนติเจน Dantu3
แอนติเจนทีเ่ กิดจากการกลายพันธุ ์ double crossover หรือ
gene conversion การกลายพันธุท์ งั้ สองแบบนี้ไม่สามารถแยก
ออกจากกันได้อย่างชัดเจนว่า recombinant alleles เกิดขึ้นจาก
ขบวนการใด เนื่องจากให้ recombinant alleles ทีเ่ หมือนกัน
โดย double crossover เกิดขึ้นในระยะ meiosis เช่นเดียวกัน
กับ single crossover แต่แตกต่างกันคือมีการแลกชิ้นส่วนของ
ยีนทีเ่ ป็ นคู่กนั (homologous gene) สองครัง้ ท�ำให้มชี ้ นิ ส่วนของ
ยีน GYPB แทรกเข้าไปอยู่ในชิ้นส่วนของยีน GYPA เกิดเป็ นยีน
GYP(A-B-A) หรือมีช้ นิ ส่วนของยีน GYPA แทรกเข้าไปอยู่ใน
ชิ้นส่วนของยีน GYPB เกิดเป็ นยีน GYP(B-A-B) ส่วน gene
conversion เป็ นขบวนการซ่อมแซมตัวเองของ DNA เมือ่ เกิดการ
ขาดเสียหาย แต่เกิดความผิดพลาดในการซ่อมแซม โดยเมือ่ ยีน
GYPA ขาด เกิดความผิดพลาดของขบวนการซ่อมน�ำชิ้นส่วนของยีน
GYPB ไปแทรกในยีน GYPA กลายเป็ นยีน GYP(A-B-A) หรือ
เมือ่ ยีน GYPB ขาด เกิดความผิดพลาดน�ำชิ้นส่วนของยีน GYPA

ไปแทรกในยีน GYPB กลายเป็ นยีน (B-A-B) จะเห็นได้วา่ การ
กลายพันธุท์ งั้ สองแบบให้ผลลัพธ์ทเ่ี หมือนกัน ยีน GYP(A-B-A)
จะสร้างโปรตีน GP(A-B-A) phenotype ทีเ่ กิดจากการกลายพันธุ ์
เป็ น allele GYP(A-B-A) ได้แก่ GP.Mg, GP.KI และ GP.SAT
phenotype ทีเ่ กิดจากการกลายพันธุเ์ ป็ น allele GYP(B-A-B)
ได้แก่ GP.Mur, GP.Bun, GP.HF และ GP. Hop3 นอกจาก
นี้ยงั มี phenotype ทีพ่ บใหม่เมือ่ เร็วๆ นี้ อีกสอง phenotype
ได้แก่ GP. KIPP (MNS48) phenotype มีลกั ษณะการกลาย
พันธุค์ ล ้ายกับ Mur แต่แตกต่างจาก Mur ตรงที่ ชิ้นส่วนของยีน
GYPA ทีแ่ ทรกเข้าไปอยู่ในยีน GYPB นัน้ สัน้ กว่า6 และ JENU
(MNS49) phenotype เกิดจากมี allele GYP(B-A-B) (Mur) บน
โครโมโซมทัง้ สองข้าง หรือเรียกว่าเป็ น homozygous Mur ท�ำให้
ไม่มโี มเลกุล GPB ปกติบนผิวเม็ดเลือดแดง เรียก phenotype นี้
ว่า JENU- ถ้าผูป้ ่ วยมี phenotype นี้ เมือ่ ได้รบั เลือดทีม่ โี มเลกุล
GPB ปกติ (JENU+) จะถูกกระตุน้ ให้สร้างแอนติบอดีต่อโมเลกุล
GPB หรือเรียกว่า anti-JENU ได้ 7 ในประเทศไทยพบ GP.Mur
มากทีส่ ุด ดังนัน้ โอกาสพบ homozygous Mur จึงมีค่อนข้างสูง
anti-JENU จึงเป็ นปัญหาการจัดหาเลือดให้แก่ผูป้ ่ วยได้
การกลายพันธุแ์ บบ single crossing over และ double crossing
over ของโมเลกุล glycophorins แล้วท�ำให้เกิด low-prevalence
antigens ต่างๆ อีกหลายชนิด ดังแสดงใน Table 1
แอนติเจนทีเ่ กิดจากกการกลายพันธุแ์ บบ deletion mutation
มีหลายชนิดล ้วนแต่เป็ น null phenotype ทีห่ ายาก ได้แก่ phenotype En(a-)Fin เกิดจากไม่มโี มเลกุล GPA บนผิวเม็ดเลือด
แดง เพราะยีน GYPA ขาดหายไปเกือบหมดยีน (exon 2 ถึง 7)
phenotype S-s-U- เกิดจากไม่มโี มเลกุล GPB บนผิวเม็ดเลือด
แดง เพราะยีน GYPB ขาดหายไปเกือบหมดยีน (exon 2 ถึง 6)
และ phenotype Mk MK เกิดจากไม่มที งั้ โมเลกุล GPA และ GPB
บนผิวเม็ดเลือดแดง เพราะยีน GYPA และ GYPB ขาดหายไป
เกือบหมดทัง้ สองยีน คือ GYPA (exon 2 ถึง 7) และ GYPB
(exon 1 ถึง 6) ท�ำให้บนผิวเม็ดเลือดแดงไม่มแี อนติเจนหลาย
แอนติเจน ได้แก่ M, N, ENa, S, s และ U3 การกลายพันธุแ์ บบ
deletion mutation ของโมเลกุล glycophorins แล ้วท�ำให้เกิด
null phenotype ดังแสดงใน Table 2
การกระจายตัวของ variant phenotype MNS มีความแตก
ต่างกันไปในแต่ละเชื้อชาติ5 ขึ้นอยู่กบั แรงกดดันของโรคมาลาเรียต่อ
วิวฒั นาการของประชากรนัน้ ๆ ในทวีปแอฟริกามีเชื้อมาลาเรียมา
นานกว่า 200 ล ้านปี มีเชื้อ Plasmodium vivax มานานกว่า 100
ล ้านปี และมีเชื้อ Plasmodium falciparum ปรากฏในประชากร
แอฟริกนั มากกว่า 10,000 ปี ยาวนานกว่าทวีปอืน่ ๆ ในโลก จึงไม่
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Table 1 Hybrid alleles, glycophorins, phenotype, and association with low-prevalence antigens3
Allele
GYP(A-B)

Glycophorin
GP(A-B)

GYP(B-A)

GP(B-A)

GYP(A-B-A)

GP(A-B-A)

GYP(B-A-B)

GP(B-A-B)

Phenotype
GP.Hil
GP.JL
GP.TK
GP.Sch (Mr)
GP.Dantu
GP.Mg
GP.KI
GP.SAT
GP.Mur
GP.Bun

GYP(B-A-ψB-A)
GYP(A-ψB-A)

GP(A-B)
GP(A-A)
GP(A-B-A)

GYPA 179G>A

GP(A-A)
GPA

GP.HF
GP.Hop
GP.He (P2, NY, GL)
GP.Cal
GP.Vw
GP.Hut
GP.Nob
GP.Joh
GP.Dane
GP.Zan (Mz)
GP.EBH

GP(A-A)

GP.EBH

GP(A-A)

GP.Mar

GYP(A-ψE-A)

Antigens on hybrid
Hil, MINY
TSEN, MINY
SAT
Sta
Dantu
Mg
Hil
SAT
a
Mi , Mur, MUT, Hil, MINY
a
Mi , Mur, MUT, Hop, Hil, MINY
Mia, MUT, Hil, MINY
Mia, Mur, MUT, Hop, TSEN, MINY
He
He, Sta
Mia, Vw
Mia, Hut, MUT
Nob
Nob, Hop
Mur, DANE
Sta
ERIK encoded by one
Transcript
a
St encoded by second
Transcript
Sta

Table 2 Molecule basis of null phenotype RBCs 3
Null phenotype RBCs

En(a-)Fin
S-s-U- (deletion type)
MkMk

เป็ นทีน่ ่าแปลกใจว่า ท�ำไมเกิดวิวฒั นาการทางพันธุกรรมอย่างหลาก
หลายในประชากรแอฟริกนั โมเลกุล glycophorins บนผิวเม็ดเลือด
แดงเป็ นทางเข้าทีส่ ำ� คัญของเชื้อ Plasmodium falciparum จาก
การศึกษาต่างๆ พบว่า ยีนของมนุษย์มากกว่า 280 ยีน มีววิ ฒั นาการ
มาจากยีนทีส่ ร้างโมเลกุล glycophorin A, B และ E ของสัตว์
ประเภท primate โดยมีววิ ฒั นาการอย่างรวดเร็วมาก เพือ่ ต้านทาน

Molecular basis
Deletion of GYPA (exon 2 to 7) and GYPB (exon 1)
Deletion of GYPB (exon 2 to 6) and GYPE (exon 1)
Deletion of GYPA (exon 2 to 7), GYPB (exon 1 to 6)
and GYPE (exon 1)

เชื้อมาลาเรีย ส่วน Duffy null phenotype สันนิษฐานว่าวิวฒั นาการ
เพือ่ ต่อต้านเชื้อ Plamodium vivax glycophorin variants ที่
พบในแอฟริกาได้แก่ U, He และ Dantu ในทวีปเอเชียจากหลัก
ฐานทางประวัติศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า มีเชื้อมาลาเรียอยู่ในแถบ
ตอนใต้ประเทศจีน มานานประมาณ 5,000 ปี พบว่า glycophorin
variants GP.Mur หรือ “Miltenberger” phenotype พบมากมาย
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ในแถบตอนใต้ของจีนและในประชากรแถบเอเซียตะวันออกเฉียง
ใต้ ซึง่ เป็ นเขตทีม่ เี ชื้อมาลาเรียชุกชุม ชนเผ่าพื้นเมืองทีเ่ รียกว่า Ami
อาศัยอยู่ในแถบภูเขาตลอดชายฝัง่ ทางตะวันออกของไต้หวันทีเ่ ป็ น
เขตมาลาเรียชุกชุม พบ GP.Mur บวกสูงถึงร้อยละ 88 ชนเผ่าพื้น
เมืองทีเ่ รียกว่า Yami อยู่บนหมูเ่ กาะนอกชายฝัง่ ของไต้หวัน เป็ น
เขตมาลาเรียชุกชุมเช่นกัน พบประชากรทีม่ ี GP.Mur บวก ร้อย
ละ 34 glycophorin variants ในทวีปเอเชียพบ GP.Mur เป็ น
ส่วนใหญ่ variant antigens ทีพ่ บ ได้แก่ Mur, Mia, Sta, Hil,
Hop, Dane, MINY, MUT, Hut และ Mta ในทวีปยุโรปพบเชื้อ
มาลาเรียราวศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาลจนกระทัง่ ถึงคริสต์ศตวรรษ
ที่ 15 ในกรีซ มีเพียงสองประเทศในยุโรปเท่านัน้ ทีไ่ ม่เคยมีประวัติ
ว่าพบเชื้อมาลาเรียคือ ประเทศนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ อาจจะเนื่อง
มาจากประเทศทัง้ สองอยู่ใกล ้เขตขัว้ โลกเหนือทีม่ อี ากาศหนาวเย็น
การมีหนองน�ำ้ หรือทีล่ มุ่ ต�ำ่ น�ำ้ ขังในพื้นทีข่ องทวีปยุโรปมีความสัมพันธ์
กับการพบเชื้อมาลาเรียอย่างชัดเจน นอกจากนัน้ ค�ำว่า มาลาเรีย
ยังเป็ นค�ำทีม่ าจากภาษาอิตาลี ยุคกลางในสหราชอาณาจักรอัตราการ
ตายของทารกแรกเกิดเนื่องจากเชื้อมาลาเรียเหมือนกับสถานการณ์
ทีพ่ บในทวีปแอฟริกาในปัจจุบนั glycophorin variants ทีพ่ บใน
ทวีปยุโรป ได้แก่ Vw และ Mta phenotypes ในทวีปอเมริกาเหนือ
และใต้ พบแอนติเจน MARS ร้อยละ 15 ในชาวอินเดียน Choctow
ทีอ่ าศัยอยู่ในทีร่ าบน�ำ้ ท่วมถึงของลุม่ แม่นำ�้ มิสซิสซิปปี้ สันนิษฐานว่า
ในศตวรรษที่ 15 การตัง้ ถิน่ ฐานชาวยุโรปได้นำ� เชื้อมาลาเรียไปสู่ทวีป
อเมริกา4 ในคนไทยนัน้ ฝ่ ายผลิตน�ำ้ ยาแอนติซรี มั และผลิตภัณฑ์
เซลล์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้ทำ� การศึกษา
แอนติเจน variant MNS หรือ Mia ในผูบ้ ริจาคโลหิตจ�ำนวน
1,019 ราย และได้นำ� เสนอผลการวิจยั ในงานประชุม International
Society of Blood Transfusion (ISBT) ปี ค.ศ. 2018 ทีเ่ มืองโต
รอนโต ประเทศแคนนาดา พบ 4 phenotypes ได้แก่ GP.Hut
(MiII) พบ 6 ราย คิดเป็ นร้อยละ 0.59 GP.Mur (MiIII) พบ 935
ราย คิดเป็ นร้อยละ 91.76 เป็ น phenotype ทีพ่ บมากทีส่ ุดในคน
ไทย มี 9 ราย ทีร่ ายงานไปว่าเป็ น GP.Hop (MiIV) แต่เมือ่ ได้
รับการตรวจยืนยันโดยสภากาชาดสวิตเซอร์แลนด์แล ้ว พบว่าเป็ น
phenotype ใหม่ไม่เคยมีรายงานมาก่อน ร้อยละ 0.88 phenotype นี้ ดังนัน้ ต้องท�ำการศึกษาในระดับ DNA ต่อไป GP.BUN
(MiVI) พบ 69 ราย คิดเป็ นร้อยละ 6.77 8
แอนติบอดีต่อ hybrid glycophorin เป็ นแอนติบอดีทม่ี คี วาม
ส�ำคัญทางคลินิกอย่างมากตัวอย่างเช่น anti-Mia, -Vw, -Hil, -Hut,
และ -Mur เป็ นสาเหตุของทัง้ hemolytic disease of fetus and
newborn (HDFN) และ hemolytic transfusion reaction
(HTR) alloantibodies เหล่านี้เกิดขึ้นในคนทีไ่ ม่มแี อนติเจน hybrid

glycophorin บางชนิดสร้างจากคนทีไ่ ม่มโี มเลกุล glycophorin
บนผิวเม็ดเลือดแดง เช่น anti-Ena สร้างจากคนทีไ่ ม่มโี มเลกุล GPA
เป็ นต้น5 การพบแอนติบอดีต่อ hybrid glycophorin เริ่มต้นในปี
ค.ศ. 1946 Graydon พบแอนติบอดีต่อแอนติเจนชนิดใหม่ เรียก
ชื่อว่า anti-Gr ต่อมาสามารถจัดจ�ำแนกได้วา่ เป็ นแอนติบอดีต่อ
ระบบ MNS และได้ช่อื ใหม่เป็ น anti-Vw แอนติบอดีน้ ีมกั เป็ น
naturally occurring ชนิด IgM พบประมาณร้อยละ 1 anti-Vw
จะไม่พบในการตรวจกรองแอนติบอดีของ routine lab ตามปกติ
เนื่องจาก screening cells ทีใ่ ช้จะไม่มแี อนติเจน Vw anti-Vw
เป็ นแอนติบอดีทส่ี ำ� คัญในชาวยุโรป มีรายงานตีพมิ พ์ 11 เรื่อง พบ
GP.Vw 9 รายงานกระตุน้ ให้เกิด HDFN anti-Vw ทีพ่ บเป็ น
IgG มี titer อยู่ระหว่าง 32 ถึง 128 นอกจากนี้แอนติเจน hybrid
glycophorin ทีส่ ำ� คัญอีกชนิดหนึ่ง คือ GP.Mur phenotype มี
ลักษณะเป็ น multiple antigens เป็ นผลจาก complex genetic
exchange ประกอบด้วย 5 แอนติเจนส�ำคัญ ได้แก่ Mia(MNS7),
Mur(MNS10), Hil(MNS20), MINY(MNS34) และ MUT(MNS35)
การได้รบั เลือดทีม่ แี อนติเจนเหล่านี้สามารถกระตุน้ ให้ผูป้ ่ วยสร้าง
แอนติบอดีได้ ทีพ่ บบ่อยคือ anti-Mia, -MUT และ -Mur บาง
ครัง้ มี anti-Hil ส่วน MINY กระตุน้ ให้สร้างแอนติบอดีได้ยาก
กว่าแอนติเจนอืน่ ๆ และยังไม่มรี ายงานว่ามีผูป้ ่ วยสร้างแอนติบอดี
ต่อแอนติเจนนี้ แอนติบอดีต่อ hybrid glycophorin มักพบได้
บ่อยในชา ว เ อเชียตะวั นออกมากกว่าในทวีปอืน่ ส่วนแอนติเจน
hybrid glycophorin อืน่ ๆ ทีส่ ามารถกระตุน้ ให้สร้างแอนติบอดี
ทีม่ คี วามส�ำคัญทางคลินิกทีพ่ บ ได้แก่ GP.Hut, GP.DR, GP. JL
และ GP.Sch (แสดงออกเป็ นแอนติเจน Sta)4 ในประเทศไทย
นัน้ แอนติ บ อดีต่อ variant MNS เป็ นแอนติบอดีสำ� คัญทีพ่ บ
เป็ นประจ�ำทัง้ ในผูป้ ่ วยและผูบ้ ริจาคโลหิต มีทงั้ ทีเ่ กิดขึ้นเองและถูก
กระตุน้ จากการรับโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมรี ายงานการ
พบแอนติบอดีต่อ variant MNS โดยฝ่ ายตรวจคัดกรองโลหิต
รายงานการพบ anti-Mia ร้อยละ 6.97 9 ในผูบ้ ริจาคโลหิต
สรุป
การกลายพันธุข์ องหมูเ่ ลือดระบบ MNS สามารถท�ำให้เกิด
แอนติเจนใหม่และท�ำให้แอนติเจนปกติหายไปได้ ซึง่ ผลจากการก
ลายพันธุท์ งั้ สองแบบล ้วนแต่ทำ� ให้เกิดปัญหาในการจัดหาเลือดให้
แก่ผูป้ ่ วย เนื่องจากในประชากรทีม่ กี ารกลายพันธุม์ กั มีแอนติบอดี
ต่ อ แอนติเ จนที่ก ลายพัน ธุ ์ช นิ ด ที่เ กิด ขึ้น เองโดยธรรมชาติใ น
ประชากรนัน้ ๆ ท�ำให้เกิดความยุ่งยากในการหาเลือดให้กบั ผูป้ ่ วยที่
มีแอนติบอดีนนั้ อยู่ก่อนแล้ว หรือผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั เลือดทีม่ แี อนติเจน
กลายพันธุก์ จ็ ะถูกกระตุน้ ให้สร้างแอนติบอดีต่อแอนติเจนนัน้ ๆ เมือ่
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การกลายพันธุข์ องแอนติเจนของหมูเ่ ลือดระบบ MNS
ได้รบั เลือดทีม่ แี อนติเจนนัน้ บ่อยครัง้ นอกจากนัน้ การทีผ่ ูป้ ่ วยมีหมู่
เลือด null phenotype ไม่วา่ จะเป็ นในระบบ MNS หรือหมูเ่ ลือด
ระบบอืน่ ๆ ก็ทำ� ให้หาเลือดให้แก่ผูป้ ่ วยได้ยากล�ำบากเช่นเดียวกัน
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