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โรคโลหิ ตจางจากกลไกทางภูมิคุ ม้ กัน หรื อ Immune hemolytic anemia เกิ ดจากปฏิ กิริย าของ
แอนติ เจนและแอนติบ อดี บ นผิวเม็ดเลื อดแดง ทาให้เกิ ดการทาลายเม็ดเลื อดแดงและผูป้ ่ วยมี อาการซี ด
สามารถแบ่งประเภท Immune hemolytic anemia ตามชนิ ดของแอนติบอดีดงั นี้คือ
1. Autoimmune hemolysis เกิดจากมีการสร้างแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดงของตนเอง (autoantibody) ทาให้มี
การทาลายเม็ดเลือดแดงของตนเอง
2. Isoimmune hemolysis เกิดจากมีการสร้างแอนติบอดี isoantibody ต่อแอนติเจนที่อยูบ่ นผิว เม็ดเลือดแดง
ที่อยูใ่ นร่ างกาย
Autoimmune hemolytic anemia (AIHA) มีกลไกการเกิดมี 2 ประการคือ
1. กลไกการควบคุม B lymphocyte ที่ทาหน้าที่สร้างแอนติบอดีต่อเซลล์ตนเองเสี ยไป ซึ่งในภาวะปกติ
จะถูกควบคุมโดย T suppressor แต่เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นทาให้มีการเสี ยหน้าที่ไปทาให้เกิดโรค
autoimmune hemolytic anemia (AIHA)
2. เกิดการเปลี่ยนแปลง antigenicity ของแอนติเจน ทาให้เซลล์ไม่สามารถจาแอนติเจนของตนเองได้
จึงเกิดการสร้างแอนติบอดีต่อเซลล์ตนเองขึ้น
อย่างไรก็ตามการเกิดโรค AIHA อาจเกิดจากทั้ง 2 กลไก หรื ออาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่ทาให้เกิดโรค
ดังกล่าว เช่น การติดเชื้ อไวรัส การสัมผัสสารเคมี หรื อยาบางชนิด เป็ นต้น
การแบ่ งชนิด Autoimmune hemolytic anemia สามารถแบ่ งได้ ดังนี้
1. แบ่งตามอาการ คือ เฉียบพลัน (acute) หรื อเรื้ อรัง (chronic AIHA)
2. แบ่งตามชนิดแอนติบอดี คือ Warm, Cold หรื อ mixed AIHA
3. แบ่งตามสาเหตุ คือ Idiopathic ซึ่ งเกิดจากพันธุ กรรม หรื อ Secondary AIHA ซึ่ งเกิดจากสาเหตุหรื อ
โรคอื่น ในที่น้ ีจะอธิบายถึง การแบ่งตามชนิ ดแอนติบอดี ดังนี้
Warm AIHA ในประเทศไทยพบว่ามีประมาณร้อยละ 70 ของ AIHA เป็ น warm AIHA แอนติบอดี
ที่พบส่ วนใหญ่เป็ น IgG ซี่ งทาปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 37oC ทาให้เกิดการแตกของเม็ดเลือดแดง
Cold AIHA เกิดจากแอนติบอดีชนิด IgM ซึ่ งทาปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 4-22oC มักมีการกระตุน้ คอมพลีเมนต์
ร่ วมด้วย ทาให้เกิดการแตกเม็ดเลือดแดงได้ท้ งั ชนิ ดภายนอกหลอดเลือด (extravascular) และภายในหลอดเลือด
(intravascular hemolysis)
Mixed AIHA เกิดจากแอนติบอดีท้ งั ชนิ ด warm และ cold antibody คือ IgG และ IgM โดยผูป้ ่ วย
ชนิดนี้มกั มีเกล็ดเลือดต่า พบ hemolysis มากและยากต่อการรักษา

อาการทางคลินิก
ผูป้ ่ วยมักมีอาการซีด อาจเป็ นเรื้ อรังหรื อเฉี ยบพลัน โดยหากเกิดในเด็กมักมีอาการซี ดรุ นแรงกว่าใน
ผูใ้ หญ่ บางรายมีอาการเหลือง ตับม้ามโต หากมีภาวะแทรกซ้อนในระบบต่างๆ ของร่ างกาย เช่น สมอง
หัวใจ ทาให้ชกั และหัวใจวายได้
การตรวจทางห้ องปฏิบัติการ
1. การตรวจเสมียร์ เลือด
ลักษณะเม็ดเลือดแดง : สามารถพบเม็ดเลือดแดงขนาดเล็ก ติดสี ซีด โดยมักพบ spherocyte จานวนมาก
บางรายพบ errythrophagocytosis และตรวจพบการเกาะกลุ่มของเม็ดเลือดแดง หรื อ autoagglutination ซึ่งใน
ประเทศไทยจะพบ autoagglutination ใน mixed หรื อ cold AIHA แต่ในต่างประเทศมักพบในชนิด cold
AIHA อย่างไรก็ตามในกรณี warm AIHA มักไม่พบ agglutination
เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือด : มักอยูใ่ นเกณฑ์ปกติแต่อาจพบเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดสู งได้ นอกจากนี้
อาจพบลักษณะ leukoerythroblastic blood picture คือ พบทั้งเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวตัวอ่อนร่ วมด้วย
และประมาณร้อยละ 20 อาจพบเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดมีจานวนน้อยกว่าปกติได้
2. การตรวจไขกระดูก ส่ วนใหญ่มกั พบลักษณะ erythroid hyperplasia
3. การตรวจ Direct Antiglobulin Test (DAT) หรื อ Coomb’s test
โดยใช้น้ ายา anti-human globulin ทาปฏิกิริยากับเม็ดเลือดผูป้ ่ วยซึ่ งผ่านการล้างเซลล์ 3 ครั้ง หากได้ผลบวก
แสดงว่ามีแอนติบอดีของผูป้ ่ วยเกาะอยูบ่ นเม็ดเลือดแดงของตนเองซึ่งพบได้ในโรค AIHA แต่อย่างไรก็ตาม
ในน้ ายา antiglobulin reagent ควรมี anti-complement เช่น anti-C3 เพื่อสามารถตรวจ complement ใน
serum ผูป้ ่ วยได้ดว้ ย
เอกสารอ้างอิง
1. Rodak BF, Fritsma GA, Doig K. eds. Hematology: Clinical principles and applications. 4thed. Philadelphia:
Saunders Elsevier, 2011.
2. Bain BJ, Bates I. Laffan MA, Lewis M. eds. Dacie and Lewis practical hematology. 11thed. Philadelphia:
Churchill Livingstone, Elsevier, 2012.
3. อาทิตย์ อังกานนท์. Immune Hemolytic anemia ใน : วิชยั ประยูรวิวฒั น์ และคณะ บก. ตาราโลหิตวิทยา
การวินิฉยั และการรักษาโรคเลือดที่พบบ่อยในประเทศไทย. กรุ งเทพมหานคร. นาอักษรการพิมพ์. 2550.

--------------------------

