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นิพนธตนฉบับ

แอนติบอดีในผูบริจาคโลหิตซึ่งตรวจดวยวิธีหลอดทดลองมาตรฐานและวิธีเจล:
การศึกษาเพื่อความปลอดภัยของโลหิตบริจาค
ศจิกา  ปลั่งกลาง1 และ ยุพา  เอื้อวิจิตรอรุณ2
1
2

ศูนยคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทางการแพทย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน

บทคัดยอ: Microcolumn gel agglutination เปนเทคนิคที่ใชกันอยางแพรหลายในการทดสอบทางซีโรโลยีของเม็ดโลหิตแดง เนื่องจาก
เปนวิธีการทดสอบที่ทำ�งาย สะดวก แตมีคาใชจายสูงเมื่อเทียบกับวิธีหลอดทดลองมาตรฐาน (standard tube test; STT) การศึกษา
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อประเมินหาความชุกของแอนติบอดีตอแอนติเจนของเม็ดโลหิตแดงในผูบริจาคโลหิต และเปรียบเทียบความ
สอดคลองของการตรวจกรองแอนติบอดี ระหวางวิธีหลอดทดลองมาตรฐาน และวิธีเจล (DG Gel: Diagnostic Grifols, Barcelona,
Spain) ในผูบริจาคโลหิต โรงพยาบาลขอนแกน ผลการศึกษา การตรวจกรองแอนติบอดีในผูบริจาคโลหิต 929 ราย โดยไมซ้ำ�ตัวบุคคล
พบวา STT ใหผลบวก 40 ราย (4.31%) DG Gel ใหผลบวก 15 ราย (1.61%) ทั้ง 2 วิธี ใหผลบวกสอดคลองกัน 15 ราย ประกอบ
ดวย anti-Lea 5 ราย anti-Mia 4 ราย anti-Lea+Leb 3 ราย anti-Leb 1 ราย anti-D 1 ราย และ anti-Leb+Mia 1 ราย ใหผลบวก
เฉพาะ STT อยางเดียว 25 ราย ประกอบดวย anti-P1 12 ราย anti-Lea 7 ราย anti-Lea+Leb 4 ราย และ anti-Leb 2 ราย ผลการ
ศึกษาครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา STT มีความไวมากกวา DG Gel ในการตรวจพบแอนติบอดีชนิด IgM (p = 0.0006) โดย STT พบ
ความชุกของการตรวจพบแอนติบอดีรอยละ 4.31 ในขณะที่ DG Gel พบความชุกรอยละ 1.61 DG Gel มีขอจำ�กัดในการตรวจหา
anti-P1 ทั้ง 12 ราย และแอนติบอดีของระบบ Lewis บางราย ซึ่งเปนแอนติบอดีที่พบไดบอยในประชากรไทย เนื่องจากมีความชุก
ของแอนติเจน P1 negative สูงถึงรอยละ 77 และ Le(a-b-) รอยละ 30 ถึงแมวาแอนติบอดีกลุมนี้จะมีความสำ�คัญทางคลินิกนอย
แตถาทำ�ปฏิกิริยาที่ 37 ํC ได อาจทำ�ใหเกิดภาวะแทรกซอนจากการใหพลาสมาปริมาณมาก หรือ single donor platelet แกผูปวยที่
มีแอนติเจนจำ�เพาะกับแอนติบอดีในโลหิตบริจาค โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็ก
Keywords : l ผูบริจาคโลหิต l การตรวจกรองแอนติบอดี l ชนิดแอนติบอดี l วิธีหลอดทดลองมาตรฐาน l วิธีเจล
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบ ริการโลหิต 2557;24:17-23.
บทนำ�
International Society of Blood Transfusion (ISBT)
ไดจัดระบบของหมูโลหิตเปน 30 ระบบ มีแอนติเจนอยูในระบบ
กวา 300 ชนิด1 ระบบที่มีความสำ�คัญในการบริการโลหิต ประกอบ
ดวย ABO, MNS, P, Rh, Lutheran, Kell, Lewis, Duffy,
Kidd และ Diego2 นอกจากจะพบแอนติเจนบนเม็ดโลหิตแดงแลว
ยังสามารถพบไดบนเกล็ดโลหิต เม็ดโลหิตขาว เซลลเนื้อเยื่อ เชน
ผิวหนัง เยื่อบุอวัยวะภายใน บางชนิดพบอยูในพลาสมาหรือน้ำ�ลาย
ไดดวย เชน ระบบ ABO, Lewis3,4 แอนติเจนของเม็ดโลหิตแดง
ไดรับตนฉบับ 30 พฤษภาคม 2556 รับลงตีพิมพ 20 สิงหาคม 2556
ตองการสำ�เนาตนฉบับ ติดตอ รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ ศูนยวิจัยและพัฒนา
การตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทางการแพทย คณะเทคนิคการแพทย
มหาวิทยาลัยขอนแกน E-mail address: yupaurw@kku.ac.th

และสารในธรรมชาติที่มีโครงสรางคลายแอนติเจน (antigen like
substance) สามารถกระตุนใหผูที่ไมมีแอนติเจนดังกลาว สราง
แอนติบอดีตอบสนองตอการกระตุนได ความสำ�คัญทางคลินิกของ
แอนติบอดีตอแอนติเจนของเม็ดโลหิตแดงขึ้นกับการทำ�ใหเม็ดโลหิต
แดงถูกทำ�ลายมากหรือนอยเพียงใด หรือทำ�ใหเกิดปฏิกิริยาเม็ด
โลหิตแดงแตกในทารกที่มีหมูโลหิตระหวางแมกับลูกเขากันไมได
(hemolytic disease of the fetus and newborn) รวมทั้ง
ทำ�ใหผูปวยเกิดปฏิกิริยาจากการรับโลหิต (hemolytic transfusion
reaction) ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได3,5 นอกจากนี้ยังมีปจจัย
อื่นที่เกี่ยวของไดแก ชนิดของแอนติบอดีเปน IgM หรือ IgG
ถาเปนชนิด IgG จะมีความสำ�คัญทางคลินิกมากกวาชนิด IgM
หรือ ธรรมชาติของแอนติบอดีบางระบบที่ตองการคอมพลีเมนต
(complement binding antibodies) ในการทำ�ปฏิกิริยาระหวาง

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2557
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ศจิกา ปลั่งกลาง และ ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ

แอนติเจน-แอนติบอดี ทำ�ใหเกิดการแตกของเม็ดโลหิตแดง เชน
IgM antibodies6 ไดแก anti-A, anti-B, anti-P1, anti-Lea
หรือเปน IgG antibodies ไดแก anti-D แอนติบอดีของระบบ
Kidd และ Kell อุณหภูมิที่ทำ�ปฏิกิริยา ปริมาณ ความแรงของ
แอนติบอดี activity ของ mononuclear phagocytic system
ปริมาณ และความหนาแนนของแอนติเจน เปนตน3
แอนติบอดีของเม็ดโลหิตแดงสามารถจำ�แนกไดหลายแบบ7 เชน
จำ�แนกตามลักษณะการพบ เชน expected antibody หรือ regular
antibody ไดแก anti-A, anti-B, anti-A,B และ unexpected
antibody หรือ irregular antibody ซึ่งหมายถึงแอนติบอดีระบบ
อื่นๆ นอกเหนือจากระบบ ABO เชน Lewis, MNS, P, Rh
เปนตน จำ�แนกตามลักษณะการเกิด ไดแก naturally occurring
alloantibody ซึ่งเปน แอนติบอดีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จาก
การกระตุนของสารคลายแอนติเจนในอาหาร แบคทีเรีย วัคซีนบาง
ชนิด สวนใหญเปนชนิด IgM ทำ�ปฏิกิริยาไดดีที่อุณหภูมิ 4-25 ํC
และ immune alloantibody ที่เกิดขึ้นจากการไดรับสวนประกอบ
โลหิต หรือ การตั้งครรภ
เทคนิคการตรวจหา unexpected alloantibody มีหลาย
8
วิธี วิธีมาตรฐานคือ วิธีหลอดทดลองมาตรฐาน (standard tube
test; STT) ซึ่งอานปฏิกิริยาขั้นตอนแรกที่ อุณหภูมิ 25 ํC (IgM
antibody) ที่อุณหภูมิ 37 ํC (warm and remain IgM antibody)
และ antiglobulin phase (IgG antibody) และมีวิธีเลือกอื่น
(alternative method) เชน microcolumn gel agglutination,
solid phase microplate agglutination เปนตน
คลังเลือด โรงพยาบาลขอนแกน ไดนำ�เทคนิค gel agglutination
มาใชรวมกับ STT ในการตรวจกรองแอนติบอดี และทดสอบความ
เขากันไดในผูปวย ในสวนของโลหิตบริจาค ไดสงตรวจที่ ภาคบริการ
โลหิตแหงชาติที่ 6 ซึ่งปจจุบันโรงพยาบาลขอนแกนยังไมมีการเก็บ
ขอมูล และมิไดตรวจหาชนิดของแอนติบอดีที่พบในผูบริจาคโลหิต
ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบความ
สอดคลองของการตรวจกรองแอนติบอดี ระหวางวิธีหลอดทดลอง
มาตรฐาน (STT) และ DG Gel: Diagnostic Grifols, Barcelona,
Spain ในผูบริจาคโลหิต เพื่อประยุกตใชใหเหมาะสมในงานประจำ�
และคุมคา คุมทุน รวมทั้งหาความชุก และชนิดของแอนติบอดีที่
ตรวจพบในโลหิตบริจาค ซึ่งจะเปนประโยชนตอการบริการโลหิตที่
มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำ�พลาสมาที่ตรวจพบ
แอนติบอดี เตรียมเปนแอนติซีรัม สำ�หรับการทำ� red cell typing
ไดหากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม

วัสดุและวิธีการ

วัสดุ
1. ตัวอยางตรวจ  ซีรัมของผูบริจาคโลหิตภายในโรงพยาบาล
ที่เหลือจากการทดสอบในงานประจำ�วัน ของคลังเลือด โรงพยาบาล
ขอนแกน ระหวางเดือน�������������������������������������
������������������������������������
ตุลาคม������������������������������
�����������������������������
2555�������������������������
������������������������
ถึง ธันวาคม 2555 จำ�นวน
929 ตัวอยาง
2. เซลลและน้ำ�ยาทดสอบ
2.1		Screening cell O1 และ O2, Panel cells, น้ำ�ยา
Anti human globulin, Coombs control cell ผลิตภัณฑของ
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย สำ�หรับการทดสอบ
antibody screening และ antibody identification
2.2		DG Gel Neutral Card, DG Gel Coombs Card
และ DG Gel LISS solution (Diagnostic Grifols, Barcelona,
Spain) สำ�หรับการทดสอบ antibody screening และ antibody
identification
2.3		Red cell typing antisera สำ�หรับตรวจ��������
แอนติเจน
บนผิวเม็ดโลหิตแดง
2.3.1 Commercial antisera ไดแก anti-P1
(Diamed GmbH Switzerland) anti-Lea, anti-Leb (Lorne
Labs Lower earley RG6 4UT,UK)
2.3.2 Antisera ที่เตรียมจากซีรัมผูบริจาคโลหิต
ไดแก anti-Mia
3. เครื่องมือที่ใชในการทดสอบ
3.1		เครื่องปนลางเซลลอัตโนมัติ Ultra CW (Helmer
scientific, Indiana, United States)
3.2		เครื่องปนอานปฏิกิริยา HS-12 (Kokusan corporation,
Saitama, Japan)
3.3		เครื่องอุนปฏิกิริยา (dry tube incubator)
3.4		เครื่องวิเคราะหอัตโนมัติ Wadiana Compact with
Wadiana C Software (Diagnostic Grifols, Barcelona, Spain)
สำ�หรับการทดสอบ antibody screening test วิธีเจล
วิธีการทดสอบ
1. การตรวจกรองแอนติบอดีในตัวอยางซีรัมผูบริจาคโลหิต
1.1		การตรวจกรองแอนติบอดีโดยวิธีหลอดทดลองมาตรฐาน
(STT)
Multiple phase saline antiglobulin test ประกอบ
ดวยขั้นตอนอุณหภูมิหอง (25 Cํ ), 37 Cํ และ antiglobulin phase
ทดสอบโดยหยดซีรัมลงในหลอดทดลอง ที่บงชี้ตัวอยางตรวจขนาด
10 x 75 มิลลิลิตร�������������������������������������������
จำ�นวน������������������������������������
2 หลอด�����������������������������
ๆ ���������������������������
ละ 2 หยด เติม 3% screening
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แอนติบอดีในผูบริจาคโลหิตซึ่งตรวจดวยวิธีหลอดทดลองมาตรฐานและวิธีเจล:
การศึกษาเพื่อความปลอดภัยของโลหิตบริจาค

cell O1 และ O2 อยางละ 1 หยด เขยาใหเขากัน ตั้งทิ้งไวที่
อุณหภูมิหอง 10 นาที ปนอานผล 15 วินาที ที่ความเร็วรอบ 3,400
rpm นำ�ไปอุนที่ 37 ํC 30 นาที ปนอานผล�����������������������
แลว�������������������
นำ�ไปลาง 3 ครั้ง�
ดวยเครื่องลางเซลลอัตโนมัติ หยดน้ำ�ยา anti human globulin 2
หยด ปนอานผล�����������������������������������������������
����������������������������������������������
ถาใหผลลบนำ�ไปดูดวยกลองจุลทรรศนเพื่อยืนยัน
อีกครั้ง ควบคุ
���������������������������������������������
มคุณภาพการทดสอบ ดวยการ�����������������
หยดน้ำ�ยา Coombs
control cell ในหลอดทดสอบที่ใหผลลบทุกราย
1.2		การตรวจกรองแอนติบอดีโดยวิธีเจล (DG Gel test;
DG Gel)
1.2.1 การตรวจกรองแอนติบอดีที่ RT โดย DG
Neutral Gel9
DG Neutral Gel เปนเจลที่ใชในการตรวจปฏิกิริยา
ของ�������������������������������������������������������������
แอนติเจน�����������������������������������������������������
และ��������������������������������������������������
แอนติบอดี ชนิดที่ทำ�ปฏิกิริยาไดดีที่อุณหภูมิหอง
18-25 ํC มีลักษณะเปนแผนเจลที่มี 8 microcolumn ในเจล
ประกอบดวย buffered salt solution ไมมี Low-ionic strength
solution (LISS) และน้ำ�ยา anti human globulin ทดสอบ
โดยใช screening cell O1 และ O2 ความเขมขน 1% ใน DG
Gel LISS solution จำ�นวน 50 ไมโครลิตร ทำ�ปฏิกิริยากับซีรัม
25 ไมโครลิตร incubateที่ 18-25 ํC 15 นาที ปนอานผล 9 นาที
อาน และแปลผลการทดสอบ ดวย Wadiana C Software
1.2.2 การตรวจกรองแอนติบอดีที่ IAT โดย DG
Coombs Gel10
DG Coombs Gel เปนเจลที่ใชในการตรวจหาปฏิ
กิริยาระหวางแอนติเจน����������������������������������������
และ�������������������������������������
แอนติบอดี ชนิดที่ทำ�ปฏิกิริยาไดดีที่
อุณหภูมิรางกาย หรือ 37 Cํ มีลักษณะเปนแผนเจลที่มี 8 microcolumn ในเจลประกอบดวย LISS และ น้ำ�ยา anti human
globulin ทดสอบโดยใช screening cell O1 และ O2 ที่ความ
เขมขน 1% ใน DG Gel LISS solution จำ�นวน 50 ไมโครลิตร
ทำ�ปฏิกิริยากับซีรัม 25 ไมโครลิตร incubate ที่ 37 Cํ 15 นาที
ปนอานผล 9 นาที อาน และแปลผลการทดสอบ ดวย Wadiana
C Software
2. การตรวจหาชนิดแอนติบอดี (antibody identification)
ตรวจหาชนิดของแอนติบอดี ดวยวิธี STT: Multiple
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phase saline antiglobulin test ในตัวอยางที่ใหผลบวกการ
ตรวจกรองดวย STT และ DG Gel ในกรณีที่ใหผลบวกเฉพาะ
DG Gel จะตรวจดวยวิธีเจลโดยทดสอบกับ Panel cells ของ
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
3. การตรวจยืนยันผล (red cell typing)
ทดสอบยืนยันผลชนิดแอนติบอดีที่ตรวจพบ ดวยการ
ทำ� red cell typing โดยใชน้ำ�ยาแอนติซีรัมแตละชนิด�����������
ที����������
จำ่�������
�เพาะ
แอนติบอดีที่ตรวจพบ ทดสอบกับเม็ดโลหิตแดงผูบริจาคโลหิต ทั้งนี้
ผลการทดสอบที่ไดควรเปนลบ โดยมี positive และ negative
red cell control ทดสอบควบคูไปดวย
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
1. วิเคราะหผลการตรวจกรองแอนติบอดีระหวาง STT และ
DG Gel ดวยสถิติ Z-test และหาความสัมพันธระหวางการตรวจ
พบแอนติบอดี กับเพศ ของผูบริจาคโลหิต โดยมีคานัยสําคัญที่
p < 0.05
2. สถิติเชิงพรรณนา คำ�นวณความชุก�����������������
(prevalence)
����������������
ของ
การตรวจพบแอนติบอดี และชนิดของแอนติบอดีในผูบริจาคโลหิต
เปนรอยละ
การศึกษาครั้งนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยยึดหลักเกณฑตามคำ�ประกาศเฮลซิงกิ�
(Declaration of Helsinki) และแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทาง
คลินิกทีด่ ี (ICH GCP) ใหไว ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
ลำ�ดับที่ 3.4.01: 48/2555 เลขที่ HE552268
ผลการศึกษา
ผลการตรวจกรองแอนติบอดีโดย STT และ DG Gel ของ
ผูบริจาคโลหิต������������������������������������������
จำ�นวน 929 ราย พบวา���������������������
STT
��������������������
ใหผลบวกจำ�นวน
40 ราย (4.31%) ใหผลลบ 889 ราย (95.69%) DG Gel ใหผลบวก
15 ราย (1.61%) ผลลบ 914 ราย (98.39%) เมื่อเปรียบเทียบผล
การตรวจพบแอนติบอดี ระหวาง STT และ DG Gel พบวา STT
ตรวจพบแอนติบอดีไดมากกวา DG Gel 2.7% (95%CI: 0.0120.042) และ����������������������������������������������
�������������������������������������������������
ความแตกตางนี้มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p = 0.0006)
ดัง Table 1

Table 1. Comparison of unexpected antibodies in blood donors detected by STT and DG Gel
DG Gel
Positive
Negative
Total (%)
p value
STT
Positive
15
25
40 (4.31)
Negative
0
889
889 (95.69)
p = 0.0006
Total (%)
15 (1.61)
914 (98.39)
929 (100)
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2557

ศจิกา ปลั่งกลาง และ ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ
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เมื่อเปรียบเทียบการเกิดปฏิกิริยาผลบวก ที่ขั้นตอนตางๆของ
STT กับการเกิดปฏิกิริยากับ DG Neutral Gel และ DG Coombs
Gel พบวา STT ใหผลบวกสอดคลองกับ DG Neutral Gel
และ DG Coombs Gel 7 ราย ใหผลสอดคลองเฉพาะกับ DG
Coombs Gel อยางเดียว 7 ราย, DG Neutral Gel อยางเดียว
1 ราย และ ใหผลบวกเฉพาะ STT แต DG Neutral Gel และ
DG Coombs Gel ใหผลลบ 25 ราย (Table 2)
การตรวจชนิดแอนติบอดีที่ใหผลบวก โดย STT และ DG
Gel ทีใ่ หผลบวกสอดคลองกันทั้งสองวิธี 15 ราย (37.50%) และ
ผลไมสอดคลองกัน โดยใหผลบวกเฉพาะ STT อยางเดียว 25
ราย (62.50%) โดยแอนติบอดีที่ใหผลบวกทั้งสองวิธี ประกอบ
ดวย anti-Lea 5 ราย, anti-Mia 4 ราย, anti-Lea+Leb 3 ราย,
anti-Leb 1 ราย, anti-D 1 ราย และ anti-Leb+Mia 1 ราย และ
แอนติบอดีที่ใหผลบวกเฉพาะ STT อยางเดียว 25 ราย ประกอบ
ดวย anti-P1 12 ราย, anti-Lea 7 ราย, anti-Lea+Leb 4 ราย
และ anti-Leb 2 ราย (Table 3)
การเกิดปฏิกิริยาที่ขั้นตอนตางๆ (thermal phase) ของ
แอนติบอดีที่ตรวจพบดวย STT อยางเดียว ประกอบดวย anti-P1
12 ราย ทำ�ปฏิกิริยาไดทั้ง 3 ขั้นตอน������������������������������
จำ�นวน�����������������������
7 ราย�����������������
ทำ����������������
�ปฏิกิริยาที่

RT และ 37 ํC 1 ราย ทำ�ปฏิกิริยาเฉพาะที่ RT 4 ราย�����������
แอนติบอดี
ระบบ ��������������������������������������
Lewis ��������������������������������
จำ�นวน��������������������������
13 ราย ประกอบดวย��������
�������
anti-Lea 7 ราย ซึ่ง
ทำ�ปฏิกิริยาไดทั้ง 3 ขั้นตอน�������������������������������
จำ�นวน������������������������
2 ราย������������������
ทำ�����������������
�ปฏิกิริยาเฉพาะ
b
ที่ RT 5 ราย anti-Le 2 ราย����������������������������
���������������������������
ทำ�ปฏิกิริยาที่ RT ��������
และ ����
37 ํC 1
ราย และ ทำ�����������������������������������������������
�ปฏิกิริยาไดทั้ง 3 ขั้นตอน 1 ราย������������
���������������
และ
�����������
�������
anti-Lea+Leb
จำ�นวน �����������������������������������
4 ราย ทำ�ปฏิกิริยาไดทั้ง 3 ขั้นตอน
เมื่อวิเคราะหการตรวจพบแอนติบอดี กับเพศ และอายุ ของ
ผูบริจาคโลหิต 929 ราย ประกอบดวยเพศชาย 526 ราย เพศหญิง
403 ราย พบแอนติบอดีในเพศชาย 20 ราย (3.80%) เพศหญิง
20 ราย (4.96%) ผูบริจาคโลหิตเพศชายมีความชุกของแอนติบอดี
นอยกวาเพศหญิง 1.16% (95%CI: -3.84 ถึง 1.52) ซึ่งไม
ตางกันอยางมี�������������
นัยสำ�คัญ (p ��������
= 0.388) ชวงอายุที่ตรวจพบคือ 17-60
ป อายุเฉลี่ย 34 ป ���������������������������������������������
ไมตางกันอยางมี���������������������
นัยสำ�คัญ เช
������������������
นกัน (���������
p >�������
0.05�)
ชนิดแอนติบอดีที่พบในผูบริจาคโลหิตสวนใหญ พบเปน single
antibody 39 ราย และพบ multiple antibodies เพียง 1 ราย
(anti-Leb+Mia) ความชุกของแอนติบอดีที่พบคือ anti-P1 30%,
anti-Lea 30%, anti-Lea+Leb 17.5%, anti-Mia 12.5%, antiLeb 10% และ anti-D 2.5%

Table 2. Reaction of antibodies positive by different phase of STT and DG Gel
DG Gel Neutral +/ Coombs+ Coombs+ only

STT
RT only
RT + 37 Cํ
AHG only
RT + 37 Cํ + AHG
Total

0
0
0
7
7

Neutral + only

Neutral -/ Coombs-

Total

0
0
0
1
1

9
2
0
14
25

9
2
4
25
40

0
0
4
3
7

Table 3. Antibody specificities found in 40 blood donors
Antibody specificity
STT+/ DG Gel +
STT+/ DG Gel Total (%)
(a)
Anti-P1
0
12
12 (30.0)
a
(b)
Anti-Le
5
7
12 (30.0)
b
(c)
Anti-Le
1
2
3 (7.5)
a
b
(d)
Anti-Le +Le
3
4
7 (17.5)
a
Anti-Mi
4
0
4 (10.0)
Anti-D
1
0
1 (2.5)
b
a
Anti-Le +Mi
1
0
1 (2.5)
Total (%)
15 (37.50)
25 (62.50)
40 (100.0)
(a) 8 anti-P1 reacted at RT + 37 ํC and AHG; (b) 2 anti-Lea reacted at RT + 37 ํC and AHG;
(c) 2 anti-Leb reacted at RT + 37 ํC and AHG; (d) 4 anti-Lea+Leb reacted at RT + 37 ํC and AHG
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แอนติบอดีในผูบริจาคโลหิตซึ่งตรวจดวยวิธีหลอดทดลองมาตรฐานและวิธีเจล:
การศึกษาเพื่อความปลอดภัยของโลหิตบริจาค

วิจารณ
การตรวจหาแอนติบอดีในผูบริจาคโลหิต เปนมาตรฐานการ
ใหบริการโลหิตที่ปลอดภัยสำ�หรับผูปวย �������������������������
เทคนิคที่นำ�มาใชตรวจตอง
มีความเหมาะสม ทั้งในดานความไวของการทดสอบและตนทุนคา
ตรวจ การศึกษาครั้งนี้ไดเปรียบเทียบความสอดคลองการตรวจ
กรองแอนติบอดีโดย STT และ DG Gel ในผูบริจาคโลหิต โดย
ไมซ้ำ�ตัวบุคคล �������������������������������������
พบวา STT ใหผลบวก 40 ราย (4.31%) DG
Gel ใหผลบวก 15 ราย (1.61%) STT และ DG Gel ใหผลบวก
สอดคลองกัน 15 ราย (1.61%) แอนติบอดีที่ตรวจพบโดย STT
อยางเดียว 25 ราย (62.50%) ประกอบดวย anti-P1 12 ราย,
anti-Lea 7 ราย, anti-Lea+Leb 4 ราย และ anti-Leb 2 ราย
STT ตรวจพบแอนติบอดีไดมากกวา DG Gel 2.7% (95%CI:
0.012-0.042) ��������������������������������������������
โดย�����������������������������������������
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p = 0.0006) การศึกษา
นี้พบวา DG Gel ไมสามารถตรวจพบ anti-P1 ได และมีความ
ไวนอยกวา STT ในการตรวจพบ แอนติบอดีของระบบ Lewis
ที่ทำ�ปฏิกิริยาไดที่ 37
����Cํ , 37 Cํ �������������������������
และ����������������������
IAT จำ�����������������
�นวน 16
����������
ราย
�������
ถึง
แมแอนติบอดีชนิด�������������������������������������
IgM ��������������������������������
จะ������������������������������
มีความสำ�คัญทางคลินิกนอย�����
กวา IgG
แตถาเกิดปฏิกิริยาที่ 37 Cํ และหรือ IAT
�������������������������
ได
���������������������
อาจทำ
�����������������
�ใหเกิดภาวะ
แทรกซอนจากการรับโลหิตได Chandeysson PL et al11 และ
Arndt PA et al12 รายงานผูปวยที่เกิดทั้ง delayed และ acute
hemolytic transfusion reaction ที่มีสาเหตุจาก anti-P1 ซึ่ง
ทำ�ปฏิกิริยาทีอ่ ุณหภูมิ 37 ํC นอกจากนี้ Thakral B et al ได
รายงานผูปวยที่เกิดปญหา acute hemolytic transfusion reaction
จาก anti-Lea ซึ่งทำ�ปฏิกิริยาที่ 37 Cํ ไดเชนกัน13
เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาครั้งนี้ กับการศึกษาของ ศิริณา
พงศถิ่นทองงาม และคณะ ในป พ.ศ. 254414 ซึ่งเปรียบเทียบการ
ตรวจหาแอนติบอดีในผูปวย ระหวาง STT และ วิธีเจล พบวาทั้ง
สองวิธีใหผลสอดคลองกัน 27 ราย (79.4%) จากจำ�นวนทั้งสิ้น 34
ราย ตรวจพบโดย STT 33 ราย (97%) วิธีเจล 28 ราย (82%)
ผลบวกไมสอดคลองกัน 7 ราย โดยตรวจพบเฉพาะวิธีเจล 1 ราย
(anti-E) พบผลบวกเฉพาะ STT อยางเดียว 6 ราย ประกอบดวย
anti-P1 1 ราย และ แอนติบอดีระบบ Lewis 5 ราย และสรุปวา
STT ตรวจพบแอนติบอดีไดดีวิธีเจล และมีความไวมากกวาในการ
ตรวจหา anti-P1 และ แอนติบอดีระบบ Lewis และรายงานของ
อมรรัตน รมพฤกษ และคณะ15 ทีป่ ระเมินชุดทดสอบ K-med gel
ในการการตรวจกรองแอนติบอดีของเม็ดเลือดแดง เปรียบเทียบ
กับ STT ที่อุณหภูมิหอง และที่ antiglobulin phase พบวา STT
มีความไวมากกวาวิธี K-med gel ในการตรวจพบ anti-P1 และ
แอนติบอดีระบบ Lewis พบวาผลสอดคลองกัน เชนเดียวกับการ
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ศึกษาของ กฤษณา เอื้อนอมจิตกุล16 ที่พบวา STT และ Gel test
มีความไวเหมือนกันในการตรวจพบแอนติบอดีที่มีความสำ�คัญทาง
คลินิก แต STT มีความไวมากกวาในการตรวจพบแอนติบอดีที่มี
ความสำ�คัญทางคลินิกนอย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะผูบริจาคโลหิตภายใน
โรงพยาบาลขอนแกน พบความชุกการตรวจพบแอนติบอดี 4.31%
การตรวจพบแอนติบอดีในผูบริจาคโลหิต ไมมีความสัมพันธกับ
อายุและเพศ และแอนติบอดีที่ตรวจพบสวนใหญเปน naturally
occurring antibodies ซึ่งมีโอกาสพบไดทั้งในเพศชาย และเพศ
หญิง การศึกษานี้ตรวจพบ anti-D 1 ราย เปนเพศหญิง อายุ 44
ป สถานะภาพสมรส หมูโลหิต A Rh negative ซึ่งจากการสืบคน
ประวัติพบวาแอนติบอดีที่พบเกิดจากการถูกกระตุน เนื่องจากการ
ตั้งครรภมากอน (ลูกหมูโลหิต A Rh positive)
ความชุกของแอนติบอดีที่ตรวจพบ ในกลุมประชากรตางๆ
มีความแตกตางกัน ขึ้นกับความถี่ของแอนติเจนของหมูโลหิตใน
ประชากรที่ศึกษา หรือเทคนิคที่นำ�มาใชในการทดสอบ ซึ่งมีความไวที่
ตางกันในการตรวจพบแอนติบอดีแตละชนิด ซึ่งแตละวิธีไมสามารถ
ตรวจพบแอนติบอดีไดทุกชนิด15 วิธีที่ใชในการตรวจกรองแอนติบอดี
ตองสามารถตรวจพบแอนติบอดีตอหมูโลหิตที่มีความสำ�คัญในงาน
บริการโลหิต ไดทั้งชนิด IgM และ IgG รวมทั้งขอดี และขอเสียของ
แตละวิธีที่นำ�มาใช เชน วิธีมาตรฐาน คือวิธีหลอดทดลอง มีขอดีคือ
ทำ�งาย สะดวก ผลเชื่อถือได น้ำ�ยาแอนติโกลบูลินของศูนยบริการ
โลหิตแหงชาติ มีคุณภาพดี ราคาต่ำ�กวาตางประเทศ สามารถตรวจ
พบแอนติบอดี ชนิด IgM และ IgG ไดในการทดสอบครั้งเดียว
และสามารถตรวจสอบปฏิกิริยาที่ใหผลลบ หรือไมชัดเจนดวยตา
เปลาโดยใชกลองจุลทรรศนได แตมีขอดอยคือ ตองระมัดระวังใน
การอานผล ไมเขยาแรงเกินไป ผลของปฏิกิริยาไมคงตัวถาเก็บไวนาน
จึงตองอานผลในเวลาที่กำ�หนด ถาปริมาณงานมากตองเสียเวลาใน
การลางเซลล แตอาจแกไขไดโดยการใชเครื่องลางเซลลอัตโนมัติ
สวนวิธีเจล ขอดีคือ สามารถเก็บ แผนเจลที่ทดสอบไวอานผลหรือ
ตรวจสอบผลซ้ำ�ไดระยะเวลาหนึ่ง ไมตองมีขั้นตอนการลางเซลล
และดูกลองจุลทรรศน ใชซีรัมหรือพลาสมาปริมาณนอย ขอเสีย
คือ ราคาแพงกวาวิธีหลอดทดลอง อีกทั้งการตรวจหาแอนติบอดี
ชนิด IgM และ IgG ตองใชแผนเจลตางชนิดกันในการทดสอบ
นอกจากนี้ในขั้นตอนการเตรียมโลหิตใหผูปวย ถาความเขมขนของ
การเตรียมสารละลายเม็ดโลหิตแดงไมเหมาะสม อาจทำ�ใหเกิดผล
ลบปลอมหรือผลบวกปลอมได และอานผลผิดพลาดพลาดได ถามี
fibrinในซีรัม กรณีที่ผลไมชัดเจนตองทำ�การทดสอบซ้ำ� ทำ�ใหเสีย
เวลา และคาใชจายเพิ่มในการทดสอบ
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ความชุกของแอนติบอดีในผูบริจาคโลหิต โรงพยาบาลขอนแกน
จากการศึกษานี้พบวามีความชุกต่ำ�กวาที่พบในผูบริจาคโลหิตชาวไทย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (15.30%)17 แตสูงกวาความชุกในผูบริจาค
โลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร18 และศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
สภากาชาดไทย19 ที่พบความชุก รอยละ 1.0 และ 0.4 ตามลำ�ดับ
อาจเนื่องจากความแตกตางของกลุมประชากร ชวงเวลาที่ศึกษา
เทคนิค และเซลลมาตรฐานที่ใชในการทดสอบ
แอนติบอดีที่พบมากที่สุดในการศึกษานี้ คือ แอนติบอดีใน
ระบบ Lewis (57.5%) สอดคลองกับการศึกษาของทะนงศักดิ์
ยีละ และคณะ ซึ่งพบ anti-Lewis มากที่สุด (90%)18 รองลงคือ
anti-P1 (30%) แตตางกับการศึกษาของอมรรัตน รมพฤกษและคณะ
ที่พบ anti-P1 มากที่สุดในผูบริจาคโลหิตชาวไทยภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ (70.8%)17 anti-Lewis และ anti-P1 เปนแอนติบอดีที่พบ
ไดบอยในคนไทยซึ่งมีความถี่ของแอนติเจนแตกตางจากชนผิวขาว
(Caucasians) โดยพบการกระจายของแอนติเจน P1 22.65% (P1
negative 77.35%), Le(a-b-) phenotype 30.87%20 โอกาสที่ถูก
กระตุนดวยแอนติเจนบนผิวเม็ดโลหิตแดง จากการรับโลหิต หรือ
antigen like substance จากภายนอกจะมีมากกวาชนผิวขาว ที่
มีความถี่ของ antigen P1 negative และ Le(a-b-) phenotype
เพียง 21 และ 6%20 ตามลำ�ดับ กรณีที่ตรวจพบแอนติบอดีใน
โลหิตบริจาค จะใชเฉพาะสวนที่เปนเม็ดโลหิตแดง สวนพลาสมาที่มี
แอนติบอดีจะคัดแยกทิ้ง เนื่องจากอาจทำ�ใหเกิดภาวะแทรกซอนจาก
การรับโลหิตแกผูปวยที่มีแอนติเจนจำ�เพาะกับแอนติบอดีได หรือนำ�
พลาสมาที่ทราบชนิดแอนติบอดีแลวมาใชประโยชนในการทดสอบ
red cell typing ถามีคุณสมบัติที่เหมาะสม
สรุปจากการศึกษาครั้งนี้พบวา วิธหี ลอดทดลองมาตรฐาน
เหมาะสมที่จะใชในการตรวจหาแอนติบอดี ในผูบริจาคโลหิตมากกวา
วิธีเจล โดยเฉพาะกรณีที่ปริมาณงานไมมากและมีขอจำ�กัดเรื่อง
งบประมาณ แอนติบอดีที่พบสวนใหญเปน naturally occurring
antibody ชนิด IgM โดยเฉพาะ anti-P1 และ Lewis antibodies
เพื่อใหผูปวยไดรับโลหิตที่เหมาะสม ปลอดภัย ถึงแมแอนติบอดี
กลุมนี้จะมีความสำ�คัญทางคลินิกนอย แตหากเกิดปฏิกิริยาที่ 37 Cํ
ก็อาจทำ�ใหเกิดภาวะแทรกซอนจากการรับโลหิต กรณีใหพลาสมา
ปริมาณมาก หรือการให single donor platelet กับผูปวยที่มี
แอนติเจนจำ�เพาะกับแอนติบอดีในโลหิตบริจาค โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในผูปวยเด็ก อยางไรก็ตามการฝกอบรมบุคลากรใหทำ�การทดสอบ
และอานผลดวยเทคนิคที่ถูกตอง จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ความคุมคา คุมทุน ในงานบริการโลหิตตอไป
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Unexpected antibodies among blood donors detected by standard
tube test and a column gel agglutination test: A study for safe blood
transfusion
Sajika Plungklang1 and Yupa Urwijitaroon2 *

Blood Bank Centre, Khon Kaen Hospital, Khon Kaen; 2Centre for Research and Development of Medical Diagnostic Laboratories, Faculty of
Associated Medical Sciences, Khon Kaen University
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Abstract: Microcolumn gel agglutination technique for red cell serology testing has been implemented worldwide.
It is a simplified technical performance assay but has higher cost compared with standard tube test (STT). The
aim of this study was to assess the prevalence of red blood cell alloantibodies and compare the performance of
STT with a microcolumn gel agglutination test (DG Gel: Diagnostic Grifols, Barcelona, Spain) for screening of
red cell antibodies in blood donors of the Khon Kaen Hospital. A total of 929 serum samples from donors were
tested. Red blood cell alloantibodies were detected in 40 (4.31%) donors by STT and 15 (1.61%) donors by DG
Gel. Concordant results between both techniques were found in 15 donors including 5 anti-Lea; 4 anti-Mia;
3 anti-Lea+Leb; 1 anti-Leb; 1 anti-D and 1 anti-Leb+Mia, respectively. Discordant results, which were positive
by STT only found in 25 donors. DG Gel failed to detect all of 12 anti-P1; 7 anti-Lea; 4 anti-Lea+Leb and 2 antiLeb. This study shows that STT had higher sensitivity than DG Gel in detection of IgM antibodies with a
prevalence of 4.31% VS 1.61%. DG Gel had limitations for detection anti-P1 and some Lewis antibodies which
commonly found in Thai populations with high prevalence of P1 negative at 77% and Le(a-b-) at 30%. Although
these antibodies are considered as minor clinical significant antibodies but by react at 37oC, they may induce
transfusion complications if large volume of plasma or single donor platelets are transfused to recipients possess
corresponding antigen, especially in children.
Keywords : l Blood donors l Antibody screening l Antibody specificity l Standard tube test
				 l Gel test
J Hematol Transfus Med 2014;24:17-23.
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