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Antiphospholipidantibodyเปนปจจัยเสี่ยงที่
สําคัญของthrombosisนอกจากนี้ยังชวยพยากรณได
วาผูป ว ยทีเคย
่ เปนthrombosisแลวถาตรวจพบantibodyนี้มีโอกาสเปนซ้ําไดมากขึ้นกวาธรรมดาโดย
thrombosisในผูปวยเหลานี้เห็นไดทั้งในหลอดเลือด
แดงหลอดเลือดดําหลอดเลือดฝอยและหลอดเลือดที่
ไปเลี้ยงรกในหญิงมีครรภทําใหเกิดการแทงซ้ําๆและ
ตายคลอดไดนอกจากนี้ การรักษาดวยยาตานการแข็งตัว
ของเลือดพบวาสามารถชวยเหลือผูปวยเหลานี้ไดการ
ตรวจหาantiphospholipidantibodyจึงมีความสําคัญ
ทัง้ ในการพยากรณโรคและการรักษา
Antibodyตอphospholipidความจริงเปนantibodyตอโปรตีนที่จับกับphospholipidที่มีประจุลบ
(protein-anionicphospholipidcomplex)สารเชิง
ซอนประเภทนีนี้ มี้ ความสําคัญทัง้ ในกลไกการแข็งตัวของ
เลือดโดยปจจัยการแข็งตัวของเลือดและตานการแข็งตัว
ของเลือดเชนactivatedproteinCปจจุบนั ยังไมทราบ
แนชัดวาantibodyไปจับกับสารใดในรางกายคนทําให
เกิดthrombosisนอกจากนี้ antibodyนีมี้ ลักษณะเปน
กลุมของantibodyตอโปรตีนตางๆ หลายชนิด(heterogeneous)มีทัง้ ทีก่ อโรคและไมกอโรคและในผูป ว ย
แต ละ ราย อาจ มี เปาหมาย ของ antibody ที่ ตางกัน
ปจจุบัน จึง แนะนํา ให ตรวจ หลาย วิธี รวมกัน เพื่อ เพิ่ม
ความไวในการตรวจโดยวิธีที่ทําไดแพรหลายคือการ
ตรวจ หาanticardiolipinโดยวิธีELISAและการ
ตรวจหาlupusanticoagulantซึ่งวิธีหลังมีการศึกษา
แบบmeta-analysisพบวามีความสัมพันธกับภาวะ

thrombosisมากกวาวิธีแรก1แตมีวิธีการตรวจที่คอน
ขาง ยุง ยาก และ อาจ มี ความ แปรปรวน ได มาก โดย
หลักการวินิจฉัยlupusanticoagulantที่ยอมรับใน
ปจจุบันประกอบดวย4ขั้นตอน2ไดแก
1. การทีมี่ prolongationของการตรวจการแข็งตัว
ของเลือดทีต่ องอาศัยphospholipidsโดยการตรวจทีมี่
ความไวมากไดแกการตรวจที่มีphospholipidอยู
นอย เชน Kaolin clotting time (KCT), diluted
APTTเปนตนและเพือ่ เพิม่ ความไวในการตรวจควรใช
อยางนอย2การตรวจรวมกัน3โดยเปนการตรวจคนละ
สวนของการแข็งตัวของเลือดเชนKCT(ตรวจintrinsicpathway)รวมกับRussell’svipervenomtime
ตรวจcommonpathwayเปนตน
2. พิสูจนวาเปนantibodyโดยผสมกับพลาสมา
ปกติ(mixingstudy)แลวผลการตรวจclottingtime
ยังยาวแตมีขอจํากัดคือถาพลาสมาที่นํามาผสมไมได
ผานการกรองเอาเกล็ดเลือดออกเมือ่ ผานการแชแข็งและ
ละลายเกร็ดเลือดแตกปลอยphospholipidออกมา
ทําใหไดผลลบเทียมได4การศึกษาเร็วๆ นีพบ
้ วาอาจตัด
ขั้นตอนนี้ไมไดโดยไมลดความจําเพาะของการตรวจ5
3. สามารถ แกไข การ แข็ง ตัว ของ เลือด ได โดย ใส
phopholipidลงไปซึง่ ขัน้ ตอนนีมี้ ความผันแปรไดมาก
ขึน้ กับชนิดของphospholipidทีใส
่ ลงไปนอกจากนีการ
้
เตรี ย ม phospholipids ใน แต ละ ครั้ ง อาจ ให ส ว น
ประกอบและโครงสรางตางกันทําใหไดผลตางกันได
4. ใน ราย ที่ สงสัย ควร สง ตรวจ หา inhibitor ตอ
ปจจัยการแข็งตัวของเลือด
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เนือ่ งจากการตรวจlupusanticoagulantมีความ
ผันแปรมากในแตละหองปฏิบตั การ
ิ โดยเฉพาะในรายที่
มีantibodyในระดับต่าํ จึงมีผูคิ ดแยกเอาantibody
จากเลือดผูป ว ยแลวมาเจือจางดวยพลาสมาปกติเพือ่ เปน
มาตรฐาน ใน การ ตรวจ การ ทํา quality control ใน
อนาคต6หองปฏิบัติการตางๆ จึงตองอาศัยพลาสมา
มาตรฐานเหลานี้แตในปจจุบันยังไมไดมีจําหนายทั่วไป
ปจจุบนั เชือ่ วากลไกการเกิดlupusanticoagulation
เกิดจากantibodyตอ β2glycoprotein Ιหรือตอ
prothrombinทําใหเกิดdimerizationของโปรตีนเหลา
นี้ ผลทีตาม
่ มาคือโปรตีนเหลานีจั้ บphospholipidsที่
มีประจุลบไดดีขึ้นและแยงจับกับปจจัยการแข็งตัวของ
เลือดตางๆจนเกิดprolongedclottingtime7อยางไร
ก็ตามการศึกษาหาantibodyตอ β2glycoprotein Ι
และ/หรือprothrombinโดยตรงกลับไมพบวาสัมพันธ
กั น  thrombosis ได ดี  กล า ว คื อ มี การ ศึ ก ษา ทั้ ง ที่
สนับสนุนและคัดคานวาพยากรณภาวะthrombosis
ได8ซึง่ อาจเกิดจากการที่ antibodyเหลานี้ มีทัง้ กอโรค
และไมกอโรครวมอยูด วยกัน
เร็วๆ นีมี้ ผูค นพบวาantibodyเฉพาะตอdomain
ที่ 1ของ β2glycoproteinΙที่ตําแหนงกรดอะมิโน
40-43นาจะเปนantibodyทีสั่ มพันธกับภาวะthrombosis9โดยที่ antibodyตอสวนอืน่ ของโมเลกุลพบวาไม
สัมพันธกับthrombosisซึ่งคงตองรอการศึกษาอื่นๆ
เพื่อยืนยันตอไปดังนั้นในอนาคตถาเราสามารถตรวจ
ไดแนชัดวาantibodyที่กอโรค วาเปนตัวใดแนการ
ตรวจlupusanticoagulationก็อาจไมจําเปนอีกตอไป
โดยนาจะตรวจหาantibodyตอantigenนั้นไดโดย
ตรง
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