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Autoimmune hemolytic anemia (AIHA) เกิดจากการมี

แอนติบอดีตอแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงของตัวเอง (autoantibody) 

มาทำาลายเม็ดเลือดแดงทำาใหผูปวยซีด   AIHA สามารถจำาแนก

ตามลักษณะของ autoantibody ไดเปน 4  ชนิด คือ warm 

autoimmune hemolytic anemia (WAIHA), cold agglutinin 

disease (CAD), mixed-type AIHA และ paroxymal cold 

hemoglobinuria (PCH)  WAIHA เกิดจาก autoantibody 

ซึ่งเปน IgG ทำาปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 37 oC  เชน แอนติบอดีของ

หมูเลือด Rh1   CAD เกิดจาก IgM autoantibody ทำาปฏิกิริยา

ดีที่อุณหภูมิ 4oC และยังสามารถทำาปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 25-32oC  

เชน anti-I, anti-i, anti-IT และ anti-Pr   Mixed-type AIHA 

เกิดจาก autoantibody ซึ่งเปน IgG และ IgM  ทำาปฏิกิริยาที่

อุณหภูมิ 4-37 oC    PCH เกิดจาก IgG autoantibody เปน 

biphasic hemolysin จับกับเม็ดเลือดแดงที่อุณหภูมิต่ำา เมื่ออุณหภูมิ

สูงขึ้นเปน 37oC  มีการกระตุนคอมพลีเมนตและทำาใหเม็ดเลือด

แดงแตก เชน anti-P

ผูปวย AIHA สวนใหญประมาณรอยละ 70 เปน warm 

type2   สวนcold type พบไดคอนขางนอยมีรายงาน AIHA 

ในเด็กที่มีสาเหตุจาก anti-I ในประเทศอิตาลี พบเพียง 20 ราย

ในรอบ 20 ป (ค.ศ. 1983-2003)3  ในประเทศออสเตรียพบโรค 

CAD จาก anti-I จำานวน 1 ราย เปนเด็กหญิงอายุ 3 ป ติด

เชื้อ Mycoplasma pneumoniae  หลังจากไดยาเคมีบำาบัดเพื่อ

รักษา rabdomyosarcoma4  ในประเทศอิหรานพบ AIHA จาก 

anti-I จำานวน 1 ราย เปนผูชายอายุ 49 ป ซึ่งปวยเปนมะเร็งเม็ด

เลือดขาว5   ในประเทศไทยที่มีรายงานพบ AIHA จาก anti-I 

จำานวน 1 รายที่โรงพยาบาลรามาธิบดี6 เปนเด็กอายุ 15 ป มาโรง

พยาบาลดวย อาการไข ซีด เหลือง  hematocrit 25%  จำาเปนตอง

ไดรับเม็ดเลือดแดง 2 ยูนิต  นอกจากนี้มีรายงานผูปวย CAD ที่ 
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บทคัดยอ :Anti-I สวนใหญเปนแอนติบอดีที่ไมสำาคัญเพราะทำาปฏิกิริยาที่อุณหภูมิต่ำา โดยมีไตเตอรนอยกวา 64  ที่อุณหภูมิ 4๐C  

นอยรายที่จะทำาใหมีการทำาลายเม็ดเลือดแดง วัตถุประสงค :  เพื่อรายงานโรค autoimmune hemolytic anemia (AIHA) ที่มี

สาเหตุจาก anti-I จำานวน 1 ราย  ผูปวยชายไทย อายุ 61 ป  ซีด H� ��� ����  Hct �6�  ��� �� ��  ��H �1�1 ��  ��H�  H� ��� ����  Hct �6�  ��� �� ��  ��H �1�1 ��  ��H�    ��� �� ��  ��H �1�1 ��  ��H�  

����� สเมียรเลือด เม็ดเลือดแดงมี autoa��lutination  การตรวจหมูเลือด ABO ดวยวิธี stan�ar� tu�e test แปลผลไมได  การ

ตรวจ �irect anti�lo�ulin test ที่อุณหภูมิ �7๐� พบ ��� เกาะอยูบนเม็ดเลือดแดง  autocontrol ใหผลบวก  การตรวจแยกชนิด

แอนติบอดีเปน anti-I   ไตเตอร anti-I ที่อุณหภูมิ 4๐�  อุณหภูมิหองและที่อุณหภูมิ �7๐� มีดังนี้คือ 655�6, 51� และ 4 ตามลำาดับ  

การทดสอบซีรัมผูปวยดวย �ithiothreitol พบวา anti-I เปน I��   การทำา �entle heat elution ที่อุณหภูมิ 45๐�  และนำาเม็ด

เลือดแดงที่ elute แลวมาตรวจ cell �rou�in� ดวยวิธี �el test เปนหมู AB   heat elution ที่อุณหภูมิ 56๐�  eluate ใหผลลบ  

การทำา col� autoa�sor�tion  นำา a�sor�e� serum มาตรวจ serum �rou�in� พบวาเปนหมู AB  การทำา milk inhi�ition test 

น้ำานมสามารถทำาปฏิกิริยายับยั้ง anti-I ในซีรัม เม็ดเลือดแดงผูปวยมีการแตกทำาลาย ปริมาณ �DH สูง  ha�to�lo�in ต่ำา in�irect 

�iliru�in สูงเล็กนอย  ปริมาณ I�� สูง  ระดับ �4 ต่ำา สรุป : พบผูปวย AIHA ที่มี autoanti-I (col� ty�e) ในไตเตอรที่สูงมาก  

ทำาใหการตรวจหมูเลือด ABO แปลผลไมได ดังนั้นทางหองปฏิบัติการควรทำา �entle heat elution และ col� autoa�sor�tion 

เพื่อใหทราบหมูเลือดที่ถูกตอง การตรวจหาชนิดของแอนติบอดีและการตรวจไตเตอรของ anti-I  มีประโยชนตอการวินิจฉัยและการ

วางแผนการรักษาผูปวยตอไป
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โรงพยาบาลศิริราช 1 ราย และที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 1 ราย7   

เนื่องจากโรค CAD จาก anti-I  มีรายงานการตรวจพบนอย จึง

นำาเสนอเปนรายงาน

รายงานผูปวย

ผูปวยชายไทย อายุ 61 ป อาชีพ มัคคุเทศก 2 ปกอนมา 

โรงพยาบาล เมื่อสัมผัสอากาศเย็นจะมีอาการเทาชา ปลายเทาเขียว 

ไมมีไข ไมออนเพลีย  ผูปวยไดรับการตรวจที่โรงพยาบาลแหงหนึ่ง

ในจังหวัดเชียงใหม วินิจฉัยเปน AIHA และไดรับการรักษาดวย 

prednisolone 1 mg/kg/day เปนเวลา 1 เดือน แตอาการไมดี

ขึ้น กลับซีดลง  จึงมารักษาตอที่ศูนยศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม   การตรวจรางกายแรกรับ อุณหภูมิ 36.7๐C   

ความดันโลหิต 140/80 mmHg  ชีพจร 92 /นาที การหายใจ 20 /

นาที น้ำาหนัก 66 กิโลกรัม ผูปวยซีดปานกลาง  ปอดและหัวใจปกติ  

ตับมาม  ตอมน้ำาเหลืองไมโต ปลายมือและเทาปกติ  ผูปวยไมเคย

รับเลือดมากอน ประวัติครอบครัว ไมมีใครซีดเหมือนผูปวย การ

ตรวจทางหองปฏิบัติการมีดังนี้

CBC: Hb 8.8 g/dL  Hct 26%  WBC 12,100 /mL (N 51%, 

L 41%, M 6%, E 1%, B 1%) NRBC 4%  platelet count  

405,000 /mL  RBC 2.8x106/mL  MCV 92 fL  MCH 31.1 

pg  MCHC  33.8%  RDW 18.5% สเมียรเลือด เม็ดเลือดแดงมี 

autoagglutination พบ polychromasia และ microspherocyte 

(รูปที่ 1) การตรวจไขกระดูก: cellularity ปกติ  การเจริญเติบโต

ของเซลลระบบเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดปกติ  พบ 

plasma cells นอยกวา 5%    การตรวจ immunophenotype 

ของเซลลเม็ดเลือดจากไขกระดูกดวยวิธีโฟลไซโตเมทรี ปกติ ไมพบ 

clonal B cells  การตรวจโครโมโซม: normal male karyotype  

(46 XY)

การตรวจbloodchemistry: BUN 12 mg/dL creatinine 1.1 

mg/dL total protein 7.8 g/dL albumin 4.7 g/dL  globulin 

3.1 g/dL alkaline phosphatase 108 U/L  cholesterol 197 

mg/dL  AST 62 U/L  ALT 157 U/L  total bilirubin 3.65 
mg/dL  direct bilirubin 0.85 mg/dL LDH 634 U/L

Figure1 A.Peripheral blood smeer showed autoagglutination and red cells clumping (40X)

B. Polychromasia and microspherocytes (100X)

A.

B.
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การตรวจทางภูมิคุมกัน: haptoglobin <31.5 mg/dL (คาปกติ 
50-320 mg/dL)  IgG 716 mg/dL (คาปกติ 800-1,700 mg/
dL)  IgM 1,070 mg/dL (คาปกติ 50-370 mg/dL)  IgA 278 
mg/dL (คาปกติ 85-490 mg/dL)  C3c 734 mg/mL (คาปกติ 
550-1,200 mg/mL)  C4 <57.8 mg/mL (คาปกติ 100-400 mg/
mL) complement activity 10.8 CAE unit (คาปกติ 60-145 
CAE unit)  ESR 47 mm/hr (คาปกติ 0-10 mm/hr)
การตรวจแอนติบอดีตอ Mycoplasma pneumoniae: IgM และ 
IgG ใหผลลบ
การตรวจ serum protein electrophoresis: ไมพบ monoclonal 
gammopathy
การตรวจปสสาวะ: urobilinogen negative  การตรวจอุจจาระ:ไมพบ
พยาธิ  ภาพถายรังสีทรวงอกปกติ   CT whole abdomen: fatty 
liver ไมพบ abdominal lymphadenopathy
การตรวจทางธนาคารเลือด:

1. ตรวจหมูเลือด ABO ดวยวิธี  standard tube test8 
2. ตรวจ direct antiglobulin test9 โดยใช  polyspecific 

antihuman globulin reagent  ซึ่งประกอบดวย anti-IgG และ 
anti-C3d [Diaclon Coombs (DiaMed, Switzerland)] ดวย
วิธี  standard tube test

3. ตรวจกรองแอนติบอดีในซีรัมดวยวิธี  standard tube 
test10  โดยนำาซีรัมผูปวยมาทำาปฏิกิริยากับ screening cells ของ
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย 

4. ทำา autocontrol โดยนำาซีรัมผูปวยมาทำาปฏิกิริยากับเม็ด
เลือดแดงของตัวเอง  

5. ทำา gentle heat elution ที่อุณหภูมิ 45๐C เปนเวลา 15 
นาที11   นำาเม็ดเลือดแดงที่ elute แลวมาตรวจหมูเลือด ABO และ 
RhD ดวยวิธี gel test [ABD card (DiaMed, Switzerland)]

6. ทำา heat elution ที่อุณหภูมิ 56๐C เปนเวลา 10 นาที12   
และนำา eluate มาตรวจหา unexpected antibody

7. ตรวจ direct antiglobulin test ที่อุณหภูมิ 37๐C  โดย
อุนเม็ดเลือดแดงที่อุณหภูมิ 37๐C เปนเวลา 30 นาที  ลางเม็ดเลือด
แดงดวยน้ำาเกลืออุน1,9   ทดสอบ direct antiglobulin test ดวย
วิธี gel test โดยใช  monospecific anti-IgG, anti-IgA, anti-

IgM, anti-C3c และ anti-C3d  [DC-Screening I (DiaMed, 
Switzerland)]  

8. ตรวจแยกชนิดแอนติบอดีในซีรัม13  โดยนำาซีรัมผูปวยมา
ทำาปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดง O I adult (screening cells ของ
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย) เม็ดเลือดแดงจาก cord 
blood ของทารกแรกเกิดหมู O จำานวน 3 ราย (O i cord) เม็ด
เลือดแดง A

1
 I adult และเม็ดเลือดแดง O I enzyme-treated 

[เอ็นไซม bromelin (DiaMed, Switzerland)]
9. ตรวจไตเตอรของ anti-I14,15 โดยนำาซีรัมผูปวยมาทำาปฏิกิริยา

กับเม็ดเลือดแดง O I adult ที่อุณหภูมิ 4๐C, อุณหภูมิหองและ
อุณหภูมิ 37๐C

10. นำาซีรัมผูปวยมาทดสอบกับ dithiothreitol (Sigma, USA) 
เพื่อแยกวา anti-I เปน IgM หรือ IgG16

11. ทำา cold autoadsorption17 นำาเม็ดเลือดแดงผูปวยมา 
treat ดวย ZZAP reagent โดยใชเอ็นไซม papain รวมกับ 
dithiothreitol  นำาเม็ดเลือดแดงที่ treat แลวมาดูดซับ anti-I  ใน 
ซีรัมผูปวยที่อุณหภูมิ 4๐C เปนเวลา 30 นาที  นำา adsorbed serum 
มาทำาปฏิกิริยากับ screening cells เพื่อตรวจวามี unexpected 
alloantibody หรือไม และนำา adsorbed serum มาทำาปฏิกิริยากับ
เม็ดเลือดแดง A

1
 cells และ B cells เพื่อตรวจ serum grouping

12. ทำา milk inhibition test18  นำาน้ำานมของหญิงหลังคลอด
หมู O ปนแยกเอาสวน cream layer ทิ้ง และนำามาตมเปนเวลา 
10 นาที เพื่อ inactivate เอ็นไซม  จากนั้นนำาน้ำานมที่ตมแลวซึ่ง
มีสาร I มา incubate กับซีรัมผูปวยที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 10 
นาที  นำาซีรัมที่ neutralize ดวยน้ำานมแลว มาทำาปฏิกิริยากับ
เม็ดเลือดแดง O I adult (indicator red cells) เปรียบเทียบ
กับ control

ผลการศึกษา

การตรวจหมูเลือด ABO เม็ดเลือดแดงผูปวยทำาปฏิกิริยา 4+ 
กับน้ำายา monoclonal anti-A, anti-B และ anti-A, B   ซีรัม
ผูปวยทำาปฏิกิริยา 4+ กับเม็ดเลือดแดง A

1
 cells และ B cells 

(ตารางที่ 1)การตรวจหมูเลือดดวยวิธี  standard tube test 

แปลผลไมได antibody screen, direct antiglobulin test 

Table1 ABO blood grouping, antibody screen, direct antiglobulin test  andcold autoadsorption

Redcellgrouping Serumgrouping Antibody

screen

DAT Auto

control*Anti-A Anti-B Anti-A,B A
1
cells Bcells

4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+ 4+

Coldautoadsorption 

Adsorbed serum 0 0 0

* Neat serum an� untreate� re� cells
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และ autocontrolใหผลบวก แสดงวาผูปวยมี autoantibody  

จึงทำา gentle heat elution ที่อุณหภูมิ 45๐C เปนเวลา 15 นาที 

เพื่อใหแอนติบอดีที่เกาะอยูบนเม็ดเลือดแดงหลุดออก นำาเม็ดเลือด

แดงที่ elute แลว มาตรวจหมูเลือดดวยวิธี gel test  พบเปน

หมู AB, RhD positive (รูปที่ 2 ก)  การทำา heat elution ที่

อุณหภูมิ 56๐C เปนเวลา 10 นาที นำา eluate มาทำาปฏิกิริยากับ 

screening cells ใหผลลบ แสดงวาไมมีแอนติบอดีเกาะบนเม็ด

เลือดแดง  นำาเม็ดเลือดแดงผูปวยมาอุนที่อุณหภูมิ 37๐C เปนเวลา 

30 นาที ตรวจ direct antiglobulin test โดยวิธี gel test  พบ 

C3d เกาะอยูบนเม็ดเลือดแดง (รูปที่ 2 ข)

การตรวจแยกชนิดแอนติบอดีในซีรัมที่อุณหภูมิหอง ซีรัมผูปวย

ทำาปฏิกิริยา 4+ กับเม็ดเลือดแดง O I adult, A
1
 I adult, O I 

enzyme-treated และเม็ดเลือดแดงตัวเอง แตไมทำาปฏิกิริยากับ

เม็ดเลือดแดงจาก cord blood ของทารกแรกเกิด (ตารางที่ 2) 

ไมไดนำาซีรัมผูปวยมาทำาปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดง O i adult เนื่อง

จากไมสามารถหาเม็ดเลือดแดง O i adult ได แตที่อุณหภูมิ 4๐C  

ซีรัมผูปวยทำาปฏิกิริยา 4+ กับเม็ดเลือดแดง O I adult, 2-3+ กับ

เม็ดเลือดแดง O i cord,  4+ กับเม็ดเลือดแดง A
1
 I adult, O I 

enzyme-treated และเม็ดเลือดแดงตัวเอง  และที่อุณหภูมิ 37๐C  

ซีรัมผูปวยทำาปฏิกิริยา 2+ กับเม็ดเลือดแดง O I adult และ A
1
 

I adult, 1+ กับเม็ดเลือดแดงตัวเอง, 4+ กับเม็ดเลือดแดง O I 

enzyme-treated แตไมทำาปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดง O i cord  

จะเห็นวาเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นความแรงของการทำาปฏิกิริยาระหวาง

ซีรัมผูปวยกับเม็ดเลือดแดง O I adult, A
1
 I adult และเม็ดเลือด

แดงตัวเองลดลง   ที่ antiglobulin test ซีรัมผูปวยทำาปฏิกิริยา 

4+ กับเม็ดเลือดแดง O I adult, O I enzyme-treated และ

เม็ดเลือดแดงตัวเอง ทำาปฏิกิริยาอยางออนกับเม็ดเลือดแดง A
1
 

I adult แตไมทำาปฏิกิริยากับ O i cord  เมื่อเปรียบเทียบการทำา

Table 2  Reactivity of patient’s serum with adult O cells and cord blood

Redcells Patient’sserum

4๐C RT 37๐C AGT

O I adult 4+ 4+ 2+ 4+

O i cord 1 2+ 0 0 0

O i cord 2 3+ 0 0 0

O i cord 3 3+ 0 0 0

A
1 
I adult 4+ 4+ 2+ weak

Autologous 4+ 4+ 1+ 4+ 

O I enzyme-treated 4+ 4+ 4+ 4+ 

Enzyme = bromelin;   RT = room temperature;   AGT = antiglobulin test

O i adult was not available to be done.

Figure2 A. AB, RhD positive (after gentle heat elution)

 B. Direct antiglobulin test at 37 ำC revealed C3d Coated red cells

A. B.
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ปฏิกิริยาระหวางซีรัมผูปวยกับเซลลเม็ดเลือดแดงชนิดตางๆ กับ

ลักษณะการทำาปฏิกิริยาของ cold autoantibodies (ตารางที่ 3) 

แอนติบอดีในซีรัมผูปวยคือ anti-I 

การตรวจไตเตอรของ anti-I โดยนำาซีรัมผูปวยมาทำาปฏิกิริยา

กับเม็ดเลือดแดง O I adult  ไตเตอร anti-I ที่อุณหภูมิ 4๐C, 

อุณหภูมิหองและที่อุณหภูมิ 37๐C  มีดังนี้คือ 65536, 512 และ 

4  ตามลำาดับ การทดสอบซีรัมผูปวยดวย dithiothreitol  พบวา 

dithiothreitol treated serum ไมทำาปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดง 

O I adult (ตารางที่ 4) แสดงวา dithiothreitol ทำาลาย disulfide 

bond ของ anti-I   ดังนั้น anti-I เปนชนิด IgM   การทำา cold 

autoadsorption  พบวา adsorbed serum ไมทำาปฏิกิริยากับ 

screening cells แสดงวาผูปวยไมมี unexpected alloantibody  

(ตารางที่ 1)   การตรวจ serum grouping ซ้ำา พบวา adsorbed 

serum ไมทำาปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดง A
1
 cells และ B cells  

สรุปไดวา ผูปวยเปนหมู AB   การทำาmilk inhibition test    

สาร I ในน้ำานมสามารถทำาปฏิกิริยายับยั้ง anti-I ในซีรัม ทำาใหเมื่อ

เติมเม็ดเลือดแดง O I adult ซึ่งเปน indicator  red cells ลง

ไป จึงไมเกิดปฏิกิริยา (ตารางที่ 5)

ผูปวยไดรับการวินิจฉัยเปน AIHA(primary CAD) และรักษา

ดวยโมโนโคลนัลแอนติบอดีตอโปรตีน CD20 เปนเวลา 4  สัปดาห  

หลังรักษาอาการซีดดีขึ้น ปริมาณฮีโมโกลบินเพิ่มขึ้นจาก  Hb 8.8 

g/dL Hct 26% เปน Hb 10.2 g/dL Hct 32% ผูปวยสบายดี  

และไดติดตามผูปวยในเวลา 3  เดือนตอมา ผูปวยไมซีด Hb 13 

g/dL Hct 38%  ไตเตอร anti-I ที่อุณหภูมิหองลดลงจาก 512 

เปน 64   สวนไตเตอร  anti-I ที่อุณหภูมิ 4๐C และที่อุณหภูมิ 

37๐C ไมเปลี่ยนแปลง

วิจารณ

 หมูเลือด I ประกอบดวยแอนติเจน I และ i  แอนติเจน I 

พบในผูใหญ สวนแอนติเจน i พบบน cord blood  การแบงระบบ

หมูเลือดตาม International Society of Blood Transfusion 

(ISBT) หมู I จัดเปน ISBT No.027 ประกอบดวยแอนติเจน I 

Table4  Effect of dithiothreitol on anti-I

Testsample Reciprocalofserumdilution

2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024

Serum + DTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Serum + PBS 4+ 4+ 3+ 3+ 3+ 2+ 1+ 1+ 1+ 0

DTT = dithiothreitol;       PBS = phosphate-buffered saline

Table5  Milk inhibition test

Testsample Reciprocalofserumdilution

2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024

Serum + milk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Serum + PBS 4+ 4+ 3+ 3+ 3+ 2+ 1+ 1+ 1+ 0

Table 3 Typical relative reactivity patterns of cold autoantibodies13

Redcells Antibodyspecificity

Anti-I Anti-i Anti-IT Anti-IH Anti-Pr

O I adult + 0/ 0/ + +

O i cord 0/ + + +

O i adult 0/ + 0/ +

A
1
 I adult + 0/ 0/ +

Autologous + 0/ 0/ +

O I enzyme-treated     0

+ = reactive;    0 = nonreactive;     = weaker reaction;   = stronger reaction
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เพียงชนิดเดียว  สวนแอนติเจน i นั้น2 ถูกจัดอยูใน Ii collection 

No.207  แอนติเจน i มีน้ำาตาล galactose อยูที่สวนปลาย (Gal 

b1    4GlcNAcb1    3Galb1    4GlcNAcb1-R) โครง

สรางของแอนติเจน i เชื่อมตอกันเปนเสนตรง การสรางแอนติเจน 

I  อาศัยยีน I (IGnT)  ยีน I อยูบนแขนสั้นของโครโมโซมคูที่ 6 

ตำาแหนง 6p34  การมียีน I จะทำาใหมีการสรางเอ็นไซม b1    6 

N-acetylglucosaminyltransferase  ทำาใหมีการเติมน้ำาตาล 

N-acetylglucosamine ตอจากแอนติเจน i เปนแอนติเจน I  แอนติเจน 

I จึงมี โครงสรางเปน branch chain [Galb1       4GlcNAcb1

3(Galb1        4GlcNAcb1        6)Galb1        4GlcNAcb1-R]

ทารกเริ่มสรางแอนติเจน I เมื่ออายุมากขึ้นและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

จนมีปริมาณเทาผูใหญเมื่อเด็กอายุ 2 ป1    การผาเหลาของยีน I  

จะทำาใหสรางแอนติเจน I  ไมไดกลายเปน i adult19    i adult 

ถายทอดทางพันธุกรรมแบบ autosomal recessive และมีความ

สัมพันธกับ congenital cataract  แอนติเจน I บนเม็ดเลือด

แดงเปน glycolipid  สวนสาร I (I substance) ที่พบในสาร

คัดหลั่งเปน glycoprotein  แอนติเจน I นอกจากจะพบบนเม็ด

เลือดแดงแลวยังพบไดบนเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด  สวน

สาร I ซึ่งเปน glycoprotein พบอยูในน้ำานม น้ำาลาย พลาสมา 

ปสสาวะ amniotic fluid และovarian cyst fluid2

แอนติบอดีของหมูเลือดระบบ I  anti-I พบไดคอนขางบอย

ในคนปกติ เปน IgM ทำาปฏิกิริยาไดดีที่อุณหภูมิ 4๐C  ไตเตอร

นอยกวา 64   autoanti-I มีความสำาคัญในผูปวย CAD เชน 

ผูปวยรายนี้เพราะไตเตอรสูง สามารถกระตุนคอมพลีเมนตทาง 

classical pathway และทำาใหมีการทำาลายเม็ดเลือดแดง  

autoanti-I จับกับเม็ดเลือดแดงที่อุณหภูมิต่ำา ทำาใหเม็ดเลือด

แดงมี autoagglutination อุดตันภายในหลอดเลือด arteriole 

บริเวณปลายนิ้วมือ เทา ใบหู และจมูก20  ซ่ึงเห็นไดจากเวลาผูปวย

สัมผัสอากาศเย็นจะมีอาการเทาชา ปลายเทาเขียว (acrocyanosis)  

เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเปน 37๐C  autoanti-I หลุดออกจากเม็ดเลือด

แดง แตคอมพลีเมนตยังตรึงอยู   C3b ที่เกาะอยูบนเม็ดเลือด

แดงจะจับ C3b  receptor ของ macrophage ในตับ ทำาใหมี

การทำาลายเม็ดเลือดแดงแบบ extravascular hemolysis21 (รูป

ที่ 3)  macrophage หลั่ง ectoenzyme มายอยเม็ดเลือดแดง 

ทำาใหผนังเซลลของเม็ดเลือดแดงเปลี่ยน รูปรางเม็ดเลือดแดงจึง

เปลี่ยนเปน spherocyte  ปฏิกิริยาสวนใหญมักไมรุนแรงเพราะ

เม็ดเลือดแดงที่มี C3b เกาะเปนตัวกระตุนอยางออนสำาหรับการ

เกิด phagocytosis และการทำาลายที่ตับตองมี C3b จำานวน 500-

800 โมเลกุล/RBC  เม็ดเลือดแดงที่มี C3b ตรึงอยูสวนใหญจึง

ถูกยอยโดย C3b inactivator เปน C3dg และ C3d เนื่องจาก 

macrophage ไมมี C3d receptor  เม็ดเลือดแดงที่มี C3d และ

ไมมี IgM autoantibody จึงไหลเวียนกลับสูกระแสเลือดและมี 

ชีวิตอยูตอไปโดยไมถูกทำาลาย  แตผูปวย CAD บางรายที่มี C3b 

inactivator ผิดปกติ ทำาใหเปล่ียนเปน C3d ไมได  ผูปวยกลุมน้ี 

เม็ดเลือดแดงจะถูกการทำาลายแบบ extravascular hemolysis 

อยางรุนแรง หรือผูปวยที่ถูกความเย็นเปนเวลานาน C3b จะถูก

กระตุนตอจนถึง C5-C9  เกิด intravascular hemolysis   ผูปวย

รายนี้ปริมาณ C3c ปกติ ปริมาณ C4 ต่ำา  complement activity  

ต่ำา แสดงวา autoanti-I มีการกระตุนคอมพลีเมนตในรางกายมาก

การตรวจ CBC พบวาผูปวยซีด Hb 8.8 g/dL  Hct 26%  สเมียร 

เลือด เม็ดเลือดแดงมี autoagglutination  การมี autoagglutination 

ทำาให RBC count นอยกวาความเปนจริง22  MCV และ MCHC 

สูงปลอม  RDW กวางแสดงวาเม็ดเลือดแดงมีขนาดแตกตางกัน 

เนื่องจาก polychromasia ขนาดใหญ และ microspherocyte 

Figure3  IgM cold agglutinin and complement are essential to pathogenesis of cold agglutinin disease.21 
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ขนาดเล็ก  พบ nucleated red cells และ polychromasia แสดง 

ใหเห็นวาไขกระดูกพยายามสรางเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น  ผูปวย CAD 

ที่มีอาการเรื้อรังสวนใหญมีอายุ 50-80  ป และมีโรคของ B-cell 

neoplasm รวมดวย เชน chronic lymphocytic leukemia และ 

Waldenstrom macroglobulinemia ทำาใหมีการสราง IgM-kappa   

การตรวจไขกระดูกของผูปวยรายนี้ ไมพบ clonal B cells CT 

whole abdomen ไมพบ abdominal lymphadenopathy ตรวจ

ไมพบมะเร็งที่เปนสาเหตุของการเกิดโรค  ผูปวย CAD ที่มีอาการ

ฉับพลันเกิดภายหลังการติดเชื้อ Mycoplasma pneumoniae4  

การที่ Mycoplasma pneumoniae กระตุนใหสราง autoanti-I  

มีผูอธิบายไว 2 ทฤษฎี22  ทฤษฎีแรกแอนติเจน I บนเม็ดเลือด

แดงเปน receptor ของเชื้อ Mycoplasma pneumoniae   เชื้อ 

Mycoplasma pneumoniae จับกับเม็ดเลือดแดงทำาใหแอนติเจน

บนผิวเม็ดเลือดแดงเปล่ียนเล็กนอย (minor modification) 

กระตุนใหสราง autoanti-I ขึ้น  ทฤษฎีที่ 2 Mycoplasma 

pneumoniae  มีคุณสมบัติคลายแอนติเจน I (I-like antigen) 

กระตุนใหสรางแอนติบอดีมา cross react กับเม็ดเลือดแดงของ

ตัวเอง  autoanti-I ที่พบภายหลังการติดเชื้อเปน polyclonal IgM  

ผูปวยสวนใหญมีอาการไมรุนแรง พบแอนติบอดีชั่วคราวประมาณ 

2-3 สัปดาห  ผูปวยรายนี้ ไมมีไข ภาพถายรังสีทรวงอกปกติ การ

ตรวจแอนติบอดีตอ Mycoplasma pneumoniae IgM และ IgG 

ใหผลลบ  ผูปวยรายนี้จึงเปน primary CAD ซึ่งไมทราบสาเหตุ

CAD นอกจากจะมีสาเหตุ anti-I แลวยังเกิดจาก anti-i, anti-

IT และ anti-Pr CAD จาก anti-i มีความสัมพันธกับการติดเชื้อ 

Epstein-Barr virus ที่ทำาใหเกิดโรค infectious mononucleosis23  

และยังเกิดจากโรค hairly cell leukemia24  anti-i แยกจาก anti-I  

คือ anti-I จะทำาปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดง O I adult แตไมทำา

ปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดง O i cord และ O i adult สวน anti-i 

ทำาปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดง O i cord และ O i adult แตไมทำา

ปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดง O I adult (ตารางที่ 3) CAD จาก 

anti-IT  พบนอย  มีรายงานผูปวย CAD ที่มีสาเหตุจาก anti- IT  

ซึ่งเปน immunoblastic sarcoma25  anti-IT เปนแอนติบอดีที่

อยูระหวางการเปลี่ยน i เปน I    anti-IT ทำาปฏิกิริยาอยางแรง

กับเม็ดเลือดแดง O i cord แตทำาปฏิกิริยาอยางออนกับเม็ดเลือด

แดง O I adult และปฏิกิริยาออนมากกับ O i adult   CADจาก 

anti-Pr พบนอยมาก anti-Pr ทำาปฏิกิริยากับเม็ดเลือดแดง O I 

adult, O i cord และ O i adult แตไมทำาปฏิกิริยากับเม็ดเลือด

แดง O I enzyme-treated  เนื่องจากเอ็นไซม protease หรือ 

sialidase ทำาลาย sialyl group ซึ่งเปนองคประกอบที่สำาคัญของ

แอนติเจน Pr26,27    แอนติบอดีที่เปนสาเหตุของ CAD พบ anti-I 

มากที่สุด รองลงมาคือ anti-i พบ anti-Pr นอยที่สุด2 

ผูปวย CAD มี autoantibody จับอยูบนเม็ดเลือดแดง  

ทำาใหการตรวจหมูเลือดดวยวิธี standard tube test แปลผลไมได  

จำาเปนตองทำา gentle heat elution เพื่อelute เอาแอนติบอดี

ที่เกาะบนเม็ดเลือดแดงหลุดออก ลางเม็ดเลือดแดงดวยน้ำาเกลือ

อุน ตรวจหมูเลือดดวยวิธี gel test โดยตรวจแอนติเจนบนเม็ด

เลือดแดงเปรียบเทียบกับ control  นำาซีรัมผูปวยมาทำา cold  

autoadsorption นำา adsorbed serum มาตรวจ serum grouping   

การทำา gentle heat elution ที่อุณหภูมิ 45๐C เหมาะสำาหรับตรวจ

แอนติเจนบนเม็ดเลือดแดงเพราะอุณหภูมิ 45๐C ไมทำาลายผิวเม็ด

เลือดแดง11   การทำา heat elution ที่อุณหภูมิ 56๐C เหมาะสำาหรับ

ตรวจแอนติบอดีที่เกาะอยูบนเม็ดเลือดแดง แตไมเหมาะสำาหรับ

ตรวจแอนติเจนเพราะอุณหภูมิ 56๐C อาจทำาลายแอนติเจนบน

เม็ดเลือดแดง ผูปวยรายนี้หากจำาเปนตองรับเม็ดเลือดแดง การทำา 

crossmatch ระหวางซีรัมผูปวยกับเม็ดเลือดแดงผูบริจาค ควรใช 

IgG-specific antihuman globulin reagent1 และการใหเลือด

ผูปวยรายนี้จำาเปนตองใช  in-line blood warmer เพื่อควบคุม

อุณหภูมิเม็ดเลือดแดงที่ใหเปน 37๐C ตลอดเวลา  แตถาไมมี in-

line blood warmer พิจารณาใหเม็ดเลือดแดงเขาหลอดเลือดดำา

ขนาดใหญขณะรางกายผูปวยอบอุน22 

สรุป

ผูปวยชายไทย อายุ 61 ป มีอาการเทาชา ปลายเทาเขียวเวลา

สัมผัสอากาศเย็น ผูปวยซีด Hb 8.8 g/dL  Hct 26%   สเมียร 

เลือด เม็ดเลือดแดงมี autoagglutination  การตรวจ direct 

antiglobulin test ที่อุณหภูมิ 37๐C พบ C3d เกาะอยูบนเม็ด

เลือดแดง  autocontrol ใหผลบวก การตรวจแยกชนิดแอนติบอดี

เปน anti-I  ไตเตอร anti-I ที่อุณหภูมิ 4๐C,  อุณหภูมิหอง และที่

อุณหภูมิ 37๐C มีดังนี้คือ 65536, 512 และ 4 ตามลำาดับ    เม็ด

เลือดแดงผูปวยแตกทำาลาย ปริมาณ LDH สูง haptoglobin ต่ำา 

indirect bilirubin สูงเล็กนอย ระดับ IgM สูง ระดับ C3c ปกติ 

C4 ต่ำา   การวินิจฉัยโรค primary CAD รักษาดวยโมโนโคลนัล

แอนติบอดีตอโปรตีน CD20  หลังรักษาอาการซีดดีขึ้น ผูปวยสบายดี

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย

ที่ตรวจยืนยัน anti-I และหนวยภูมิคุมกันวิทยา งานปฏิบัติการ 

กลางและชันสูตรโรค คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ที่ใหความรวมมือตอการศึกษาครั้งนี้ 
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Abstract :Anti-I is a common anti�o�y �resent in the serum o� normal healthy in�ivi�uals�  It reacts �est at 4oC 

with a titer less than 64 an� is usually not associate� with in-vivo re� cell �estruction�  Objective : To re�ort an 

interestin� case o� autoimmune hemolytic anemia (AIHA) �ue to anti-I�  A 61-year-ol� man was �resente� with 

anemia�  The hemo�lo�in was ��� ���� an� hematocrit was �6��  The ��� was �� ��, ��H was �1�1 �� an� 

��H� was ������  Peri�heral �loo� smear showe� si�ni�icant autoa��lutination an� re� cells clum�in� un�er 

ma�ni�ication�  Direct anti�lo�ulin test at �7๐� reveale� ��� coate� re� cells�  Autocontrol was �ositive�  Anti-I 

was �oun� in his serum with titers o� 655�6, 51� an� 4 at the tem�erature o� 4o�, room tem�erature an� �7o�, 

res�ectively�  Dithiothreitol treate� serum �emonstrate� that anti-I was I���  Gentle heat elution at 45oC was 

�one an� the elute� re� cells was AB�  Heat elution at 56o� was �er�orme� an� the eluate was non reactive� 

�ol� autoa�sor�tion was �er�orme��  The a�sor�e� serum was teste� �or serum �rou�in�, resultin� that he was 

AB�  �ilk inhi�ition test showe� that anti-I in serum was inhi�ite� �y human milk�  In�irect �iliru�in was mil�ly 

elevate� an� lactate �ehy�ro�enase was increase� re�lectin� re� cell �estruction�  Serum ha�to�lo�in an� �4 

level were �ecrease��  The I�� was increase��  Conclusion : A case o� col�-ty�e autoanti-I AIHA was �etecte�� 

The autoanti-I e��ecte� in ABO �henoty�in��  Gentle heat elution an� col� autoa�sor�tion were �er�orme� to 

solve the �ro�lem�  The hi�h titer o� autoanti-I s�eci�icity was i�enti�ie� to �acilitate the a��ro�riate treatment�
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J Hematol Transfus Med  2010;20:263-71.

Anti-IasaCauseofAutoimmuneHemolyticAnemia

RuangrongCheepsattayakorn,BoonsomChaimongkol*,MontichaSakulwattana**

andLaddaFongsatitkul**
De�artment o� Patholo�y; *Sri�hat �e�ical �enter; **Bloo� Bank, Faculty o� �e�icine, �hian� �ai University, �hian� �ai, Thailan��



JournalofHematologyandTransfusionMedicine  Vol. 20  No. 4  October-December 2010

272


