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นิพนธตนฉบับ

การศึกษาเม็ดเลือดแดงซึ่งถูกยอยดวยเอนไซมเพื่อใชเปนน้ำ�ยาตรวจกรอง
และตรวจแยกชนิดแอนติบอดี
อุดม  ติ่งตอย   ภูรยา  โอวาทกา   ปาจรีย  ดีสิน และ จินตนา  ทับรอด
ฝายผลิตน้ำ�ยาแอนติซีรัมและผลิตภัณฑเซลล ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทคัดยอ เพื่อศึกษาความคงทน (stability) และความจำ�เพาะ (specificity) ของแอนติเจนหมูเลือดบนผิวเม็ดเลือดแดงสำ�หรับ
ตรวจกรองและตรวจแยกชนิดของแอนติบอดีซึ่งถูกยอยดวยเอนไซม papain วิธีการคือใช papain ยอย screening cells และ
panel cells ผลิตโดยศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ทดสอบความคงทนของแอนติเจน D, E, Jka ,P1, Lea และ Leb
โดยใหทำ�ปฏิกิริยากับแอนติบอดีเจือจาง (two-fold dilution) ที่จำ�เพาะกับหมูเลือดเพื่อหาความแรงของแอนติเจน ดวยเทคนิคเจล
(microcolumn agglutination technique) ทุกสัปดาห เปนเวลา 6 สัปดาห คิดความแรงเปนคะแนน (score) เปรียบเทียบความ
แรงของแอนติเจนโดยใชสถิติ Chi-square test และทดสอบความจำ�เพาะ ดวยวิธีหลอดทดลอง (tube method) กับซีรัมที่ทราบ
ชนิดแอนติบอดีที่มีความสำ�คัญทางคลินิก 140 ราย รวมทั้งทดสอบกับซีรัมของผูบริจาคโลหิตในงานประจำ�วันจำ�นวน 680 รายเปรียบ
เทียบกับ screening cells ซึ่งถูกยอยดวยเอนไซมใหมประจำ�วัน ผลการศึกษาพบวา ความคงทนของแอนติเจนแตละชนิดไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p > 0.05) การทดสอบความจำ�เพาะในการตรวจกรองแอนติบอดีพบวาใหผลบวกจำ�นวน 82
ราย ใน 140 รายเมื่อนำ�ไปตรวจแยกชนิดแอนติบอดีตรวจพบชนิดแอนติบอดีตรงกับประวัติเดิมซึ่งเปนแอนติบอดีในระบบ Rh, Kidd,
Diego, P และ Lewis สวนการตรวจกรองแอนติบอดีที่ใหผลลบจำ�นวน 58 รายนั้น พบวาเปนแอนติบอดีในระบบ MNS และ Duffy
แอนติเจนทั้งสองระบบนี้ถูกทำ�ลายดวย papain ได ทำ�ใหตรวจไมพบแอนติบอดีในระบบดังกลาว สวนการทดสอบกับซีรัมของผูบริจาค
โลหิตในงานประจำ�วันพบวาการตรวจกรองใหผลการทดสอบสอดคลองกันโดยใหผลลบจำ�นวน 567 ราย คิดเปนรอยละ 83.4 ใหผล
บวก 113 ราย คิดเปนรอยละ 16.6
จากการศึกษานี้พบวาน้ำ�ยาเม็ดเลือดแดงสำ�หรับตรวจกรองและตรวจแยกชนิดของแอนติบอดีซึ่งไดยอยดวยเอนไซม papain
มีความคงทนของแอนติเจนตลอดระยะเวลา 6 สัปดาหและมีความจำ�เพาะ สามารถนำ�ไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑสำ�เร็จพรอมใชได
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วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบ ริการโลหิต 2556;23:129-35.
บทนำ�
เอนไซมเปนโปรตีนที่ชวยเรงปฏิกิริยาทางชีวเคมีเปนตัวชวยเพิ่ม
ความไวในการทดสอบ ในงานธนาคารเลือดสามารถนำ�มาชวยเสริม
ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนกับแอนติบอดีได โดยเฉพาะปฏิกิริยา
ของหมูเลือดบางระบบ เชน ระบบ Rh, Kidd, Lewis, P และ Ii
เปนตน จึงเปนที่นิยมนำ�มาใชในการตรวจกรองและตรวจหาชนิด
แอนติบอดี (antibody screening and identification) โดย
เอนไซมจะไปยอย sialic acid ที่อยูบนผิวเม็ดเลือดแดง ทำ�ใหประจุ
ลบบนเม็ดเลือดแดงลดลงมีผลทำ�ใหระยะหางระหวางเม็ดเลือด
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ผลิตภัณฑเซลล ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต
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แดง (zeta potential) ลดลง เม็ดเลือดแดงที่มีแอนติบอดีชนิดไม
สมบูรณ (incomplete antibody) จับอยูที่ผิว จึงเขามาใกลกัน
และเกิดการจับกลุม (agglutination) และหรือปฏิกิริยาเม็ดเลือดแดง
แตก (hemolysis) ไดดีขึ้น แตในขณะเดียวกันเอนไซมทำ�ลาย
แอนติเจนของหมูเลือดบางระบบได เชน ระบบ MNS และ Duffy
ซึ่งมี sialic acid เปนโครงสรางของหมูเลือด1 การนำ�เอนไซมมาใชใน
งานธนาคารเลือดเริ่มในป ค.ศ. 1947 รายงานของ Morton และ
Pickles พบวาเม็ดเลือดแดงที่ถูกยอยดวยเอนไซม trypsin สกัด
จากกระเพาะหมูทำ�ปฏิกิริยากับ incomplete antibody2 ตอมามี
นักวิทยาศาสตรหลายทานไดรายงานการใชเอนไซมในการยอยเม็ด
เลือดแดง ไดแก ในป ค.ศ. 1955 Low นำ�เอนไซม papain สกัด
จากมะละกอมาใช3 ในป ค.ศ. 1957 Haber และ Rosenfield
รายงานการใชเอนไซม ficin สกัดจากผลมะเดื่อ4 และในป ค.ศ.

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 23 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2556
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อุดม ติ่งตอย และคณะ

1959 Pirofsky และ Mangum รายงานการใชเอนไซม bromelin
สกัดจากสับปะรด5 เปนตน
การนำ�เอนไซมมาใชมี 2 วิธีคือ วิธีแรก one-stage enzyme
technique ทำ�โดยการเติมเอนไซมลงไปในสวนผสมของเม็ดเลือดแดง
กับซีรัม วิธีนี้งายและสะดวก แตความไวในการทดสอบต่ำ�เนื่องจาก
เอนไซมทำ�ลายแอนติบอดีซึ่งเปนโปรตีนที่อยูในซีรัมไดดวย อีก
วิธีคือ two -stage enzyme technique ตองนำ�เม็ดเลือดแดง
ไปยอยดวยเอนไซม ตอจากนั้นลางเม็ดเลือดแดงเอาเอนไซมออก
แลวจึงนำ�เม็ดเลือดแดงไปทดสอบกับซีรัม วิธีนี้เปนการทดสอบที่
มีความไวกวาวิธีแรกแตใชเวลาในการยอยเม็ดเลือดแดงนานกวา6
ฝายผลิตน้ำ�ยาแอนติซีรัมและผลิตภัณฑเซลล ศูนยบริการโลหิต
แหงชาติ สภากาชาดไทยมีวัตถุประสงคที่จะนำ�ผลิตภัณฑเซลลเม็ด
เลือดแดงสำ�หรับตรวจกรองและตรวจแยกชนิดของแอนติบอดียอยดวย
เอนไซม papain มาใชในงานประจำ�วันจึงไดศึกษา ความคงทน
(stability) ความจำ�เพาะ (specificity) ของแอนติเจนหมูเลือด
เพื่อเปนแนวทางในการผลิตเปนผลิตภัณฑสำ�เร็จพรอมใช
วัสดุและน้ำ�ยา
1. Screening cells ชนิด O1, O2, pool O cells และ
panel cells (Lot 54060, 54080, 54091 และ 54100 ของ
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ)
2. Antisera ของผูบริจาคโลหิต จากฝายตรวจคัดกรองโลหิต
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ไดแก anti-D, anti-E, anti-Jka,anti-P1,
anti-Lea และ anti-Leb บรรจุหลอดๆ ละ 2 mL จำ�นวน 7 ชุด
เก็บไวที่อุณหภูมิ -20 oC สำ�หรับทดสอบความคงทนของแอนติเจน
3. ซีรัมที่ทราบชนิดแอนติบอดีที่มีความสำ�คัญทางคลินิกและ
แอนติบอดีที่มีความสำ�คัญทางคลินิกนอย แตพบไดบอยจำ�นวน
140 ราย จากฝายตรวจคัดกรองโลหิต จำ�นวน 125 ราย และของ
ผูปวยจากธนาคารเลือดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 15 ราย สำ�หรับ
ทดสอบความจำ�เพาะของแอนติเจน โดยแอนติบอดีเหลานี้มีความ
แรงตั้งแต 1+ ถึง 3+ ไดจำ�แนกแอนติบอดีออกเปน 4 กลุมดังนี้
กลุมที่ 1 แอนติบอดีที่ enzyme enhance reaction
ไดแก anti-D 15 ราย anti-E 15 ราย anti-E+c 1
ราย anti-Jka 1 ราย anti-Jkb 1ราย anti-Dia 1 ราย
anti-P1 11 ราย anti-Lea 8 ราย anti-Leb 7 ราย
anti-Lea + Leb 13 ราย
กลุมที่ 2 แอนติบอดีที่ตรวจพบไดดวย enzyme
technique เพียงวิธีเดียว ไดแก anti-D+E 2 ราย anti-E
2 ราย anti-E+c 1 ราย anti E+Mia 1 ราย
กลุมที่ 3 แอนติบอดีที่เกิดรวมกันหลายชนิด (mixed
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antibodies) ไดแก anti-E+Mia 2 ราย anti-E+Mia
1 ราย anti-E+c+Mia+Jka 1 ราย
กลุมที่ 4 แอนติบอดีที่ enzyme inhibit reaction
ไดแก anti-M 3 ราย anti-Mia 52 ราย anti-S 2 ราย
anti-Fya 1 ราย
4. ซีรัมจาก clotted blood ของผูบริจาคโลหิตที่เหลือจาก
การตรวจคัดกรองในงานประจำ�วันจาก ฝายตรวจคัดกรองโลหิต
จำ�นวน 680 ราย ในการตรวจกรองแอนติบอดีใช screening
cells ชนิด pool O cells
5. ID-card NaCl/Enzyme บริษัท DiaMed AG,
Switzerland
วิธีการ
1. การเตรียม papainized red blood cells
1.1 เตรียม working papain โดยผสม 1 สวนของ 1%
stock papain กับ 9 สวนของ Phosphate Buffer
Saline (PBS) pH 7.3
1.2 นำ� screening cells และ panel cells ใหมอายุ
1 วัน ลาง 3 ครั้งดวยน้ำ�เกลือปกติ เตรียม เปน
packed red cells (PRC)
1.3 ผสม 4 สวนของ working papain กับ 1 สวนของ
PRC แตละชนิด อุนที่อุณภูมิหองนาน 8-10 นาที
1.4 ลางดวยน้ำ�เกลือปกติ 3 ครั้ง และน้ำ�ยารักษา
สภาพเม็ดเลือดแดง (Alsever’s solution) 1 ครั้ง
เตรียมเปน 3% เซลลใน Alsever’s solution บรรจุ
ขวดปราศจากเชื้อ
1.5 ควบคุมคุณภาพโดยทดสอบกับ anti-D (IgG) และ
inert serum ไดผลบวกและผลลบถูกตองตามลำ�ดับ6
2. การทดสอบความคงทน (stability) ของแอนติเจน D, E,
a
Jk , P1, Lea และ Leb บนผิวเม็ดเลือดแดงซึ่งยอยดวย papain
และเก็บ 6 สัปดาหที่อุณหภูมิ 4 oC โดยใชเม็ดเลือดแดงที่มี
แอนติเจนออน (weak antigen) ไดแก DCe/dce, DCe/DcE,
Jk(a+b+), P1, Le(a+b-) และ Le(a-b+) ทดสอบกับแอนติบอดีที่
จำ�เพาะกับแอนติเจนนั้น โดยเจือจางแอนติบอดีแบบ two – fold
dilution เพื่อดูความแรงของแอนติเจน ทดสอบครั้งแรกในวันที่
เตรียม papainized cells (0 week) และทดสอบครั้งตอไปทุก
สัปดาหตอเนื่องเปนเวลา 6 สัปดาห ดวยเทคนิคเจล
2.1 นำ�แอนติบอดีมาละลายครั้งละ 1 ชุด เจือจางซีรัม
ดวย 1% bovine serum albumin โดยเริ่มจาก
1:1 จนถึง 1:64
2.2 เติม 50 ไมโครลิตรของ 1% เซลลแตละชนิดลงใน

การศึกษาเม็ดเลือดแดงซึ่งถูกยอยดวยเอนไซมเพื่อใชเปนน้ำ�ยาตรวจกรองและตรวจแยกชนิดแอนติบอดี
ID-card NaCl/Enzyme และเติม 25 ไมโครลิตร
ของแอนติบอดีแตละ dilution โดยเริ่มที่ dilution
สุดทาย (1:64) ไปหา dilution ที่ 1:1 ลงในเซลลที่
มีแอนติเจนตรงกับชนิดแอนติบอดี
2.3 อุนที่อุณภูมิ 37๐C นาน 15 นาที ปนอานปฏิกิริยา
การจับกลุมเม็ดเลือดแดง7 เปนคะแนน (score)8
ดังนี้ 4+ = 12 คะแนน 3+ = 10 คะแนน 2+
= 8 คะแนน 1+ = 5คะแนน และ weak = 2
คะแนน
2.4 ความคงตัวของแอนติเจนดูจากคะแนนความแรงของ
แอนติเจน 0-6 สัปดาหโดยใชโปรแกรม SPSS for
Window version 15.0 คำ�นวณคา Chi-square
test กำ�หนดคานัยสำ�คัญ p < 0.05
3. การทดสอบความจำ�เพาะ (specificity) ของ screening
cells ชนิด O1, O2 และ pool O cells และ panel cells โดย
นำ�มายอยดวย papain ดังขอ 1 เก็บ 6 สัปดาหที่อุณหภูมิ 4 0C
นำ�มาทดสอบกับซีรัมที่ทราบชนิดแอนติบอดีและซีรัมของผูบริจาค
โลหิตในงานประจำ�วัน ดวยวิธีหลอดทดลองตั้งแตสัปดาหแรกจน
ครบ 6 สัปดาห
3.1 ทดสอบ screening O1, O2 กับซีรัมที่ทราบชนิด
แอนติบอดีจำ�นวน 140 ราย ซึ่งเปนแอนติบอดีที่
enzyme enhance reaction และ enzyme inhibit
reaction โดยใชซีรัม 2 หยด เติม 3% screening
cells 1 หยด ผสมใหเขากันอุนที่อุณหภูมิ 37 oC นาน
30 นาที ปนอานผลปฏิกิริยาการแตกหรือการจับ
กลุมของเม็ดเลือดแดงดวยตาเปลาและภายใตกลอง
จุลทรรศน รายใดที่ใหผลบวกจากการตรวจกรองจะ
นำ�ไปตรวจแยกชนิดแอนติบอดีดวยชุด panel cells
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โดยวิธีเดียวกัน สำ�หรับ positive และ negative
control ใชซีรัมที่มี anti-D (IgG) และ inert serum
ตามลำ�ดับ
3.2 ทดสอบ screening cells ชนิด pool O cells กับ
ซีรัมของผูบริจาคโลหิตจำ�นวน 680 ราย เปรียบเทียบ
กับ pool O cells ซึ่งยอยดวย papain ในแตละวัน
ที่ทำ�การทดสอบ ใชวิธีทำ�เชนเดียวกับขอ 3.1
ผลการศึกษา
ผลการทดสอบความคงทนของแอนติเจนหมูเลือดบนผิวเม็ด
เลือดแดงที่ยอยดวย papain และเก็บนาน 6 สัปดาห ตรวจ
หาความแรงของแอนติเจน โดยทดสอบกับแอนติบอดีที่ตรงกับ
แอนติเจนนั้น ในครั้งแรก (0 week) พบวาแอนติเจน D, E,
Jka, P1, Lea และ Leb มีความแรงเทากับ 37, 46, 34, 22, 26
และ 38 คะแนนตามลำ�ดับ เมื่อทดสอบซ้ำ�ทุกสัปดาหเปนเวลา
6 สัปดาหตอเนื่อง (0-6 weeks) พบวาความแรงของแอนติเจน
แต ล ะชนิ ด ไม มี ค วามแตกต า งกั น อย า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ
(p > 0.05) ดังแสดงใน Table 1
ผลการทดสอบความจำ�เพาะของ screening cells ชนิด O1,
O2 รวมทั้ง panel cells ที่ยอยดวย papain ตั้งแตสัปดาหแรกจน
ครบ 6 สัปดาหกับซีรัมที่ทราบชนิดแอนติบอดีจำ�นวน 140 รายไดผล
ดังนี้ แอนติบอดีกลุมที่ 1 เปนแอนติบอดีที่ enzyme enhance
reaction ตรวจกรองแอนติบอดีใหผลบวกทั้งหมด 73 ราย นำ�
ไปตรวจแยกชนิดแอนติบอดีไดผลตรงกับชนิดแอนติบอดีเดิม
แอนติบอดีกลุมที่ 2 เปนแอนติบอดีที่ตรวจพบไดดวย enzyme
technique เพียงวิธีเดียว ตรวจกรองแอนติบอดีใหผลบวกทั้ง 6
ราย นำ�ไปตรวจแยกชนิดแอนติบอดีไดผลตรงกับชนิดแอนติบอดี
เดิมเชนกัน แอนติบอดีกลุมที่ 3 เปนแอนติบอดีที่เกิดรวมกันหลาย

Table 1 Stability of each antigen at 0-6 weeks indicated by agglutination scores when tested against corresponding
antibodies
Weeks
Antigens
X2
p-value
st
nd
rd
th
th
th
0
1
2
3
4
5
6
D
37
35
35
35
35
35
35
4.540
0.987
E
46
44
44
45
44
44
44
4.720
1.026
a
Jk
34
36
34
34
32
31
31
11.196
0.105
P1
22
22
26
24
24
24
24
8.282
0.264
a
Le
26
26
24
26
26
26
26
4.540
0.987
b
Le
38
41
38
41
38
41
41
9.617
0.090
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ชนิด ตรวจกรองแอนติบอดีใหผลบวกทั้ง 4 ราย ตรวจแยกชนิด
แอนติบอดีพบวาจำ�นวนชนิดแอนติบอดีไดไมเทาเดิม แอนติบอดี
กลุมที่ 4 เปนแอนติบอดีที่ enzyme inhibit reaction ตรวจ
กรองแอนติบอดีใหผลลบทั้ง 58 รายซึ่งเปนแอนติบอดีในระบบ
MNS และ Duffy ดังแสดงใน Table 2
สวนการทดสอบ screening cells ชนิด pool O cells ที่

ยอยดวย papain ตั้งแตสัปดาหแรกจนครบ 6 สัปดาห กับซีรัม
ผูบริจาคโลหิตในงานประจำ�วันจำ�นวน 680 ราย เปรียบเทียบกับ
pool O cells ที่ยอยดวย papain ในวันที่ทำ�การทดสอบ ใหผล
สอดคลองกัน โดยใหผลลบจำ�นวน 567 ราย คิดเปนรอยละ 83.4
ใหผลบวก 113 ราย คิดเปนรอยละ 16.6

Table 2 Results of antibody screening and identification of 140 known antibodies using enzyme treated RBC
Group
Antibody
No. of samples
Antibody screening
Antibody
No. of positive No. of negative identification
specificity
1
D
15
15
D
E
15
15
E
E+c
1
1
E+c
a
Jk
1
1
Jka
Jkb
1
1
Jkb
Dia
1
1
Dia
P1
11
11
P1
a
Le
8
8
Lea
Leb
7
7
Leb
Lea+Leb
13
13
Lea+Leb
Total
73
73
2
D+E
2
2
D+E
E
2
2
E
E+c
1
1
E+c
a
E+Mi
1
1
E
Total
6
6
a
3
E+Mi
2
2
E
a
E+Mi
1
1
E
a
a
E+c+Mi +Jk
1
1
E+c+Jka
Total
4
4
4
M
3
3
NT
a
Mi
52
52
NT
S
2
2
NT
a
Fy
1
1
NT
Total
58
58
Group 1 : enzyme enhance reaction
Group 2 : antibodies detected by enzyme technique only
Group 3 : mixed antibodies that enzyme enhance and inhibit reaction
Group 4 : enzyme inhibit reaction
NT = not tested
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การศึกษาเม็ดเลือดแดงซึ่งถูกยอยดวยเอนไซมเพื่อใชเปนน้ำ�ยาตรวจกรองและตรวจแยกชนิดแอนติบอดี
วิจารณ
แอนติเจนหมูเลือดบนผิวเม็ดเลือดแดงมีการเสื่อมสลายไดใน
ระหวางการเก็บ เกิดจากหลายปจจัย ไดแก แอนติเจนของหมูเลือด
ระบบ Lewis จะอยูในสวนน้ำ�หลั่งของรางกาย เชน พลาสมา ซึ่งจะ
ถูกดูดซับเขาสูผิวเม็ดเลือดแดง9 หรือ แอนติเจน P1 มีความแรงของ
แอนติเจนแตกตางกันในแตละบุคคลโดยขึ้นกับพันธุกรรมหรือเชื้อ
ชาติ แอนติเจนทั้งสองชนิดนี้จะเสื่อมสลายไดงาย เปนตน อีกทั้ง
สารละลาย (medium) ที่ใชเก็บเม็ดเลือดแดงมีสวนทำ�ใหแอนติเจน
เสื่อมสลายได เชน แอนติเจนในระบบ Duffy จะถูก elute ออก
จากเม็ดเลือดแดงไดถาเก็บในน้ำ�เกลือ pH 7.0 หรือใน low ionic
strength10 เปนตน มีการศึกษาความคงทนของแอนติเจนหมูเลือด
ระบบตางๆ ในผลิตภัณฑ panel cells ผลิตโดยศูนยบริการโลหิต
แหงชาติ สภากาชาดไทย หลังวันหมดอายุของน้ำ�ยา 1 วัน11 พบวา
แอนติเจนของหมูเลือดบางระบบมีการเสื่อมสลายไป เชน แอนติเจน
ระบบ Rh (ยกเวน E) ระบบ Kidd เปนตน โดยมีความแรงลด
ลงนอยกวารอยละ 40 สวนแอนติเจน E, P1, Lea และ Leb มี
ความแรงลดลงมากกวารอยละ 40 จากการศึกษาแอนติเจนบน
ผิวเม็ดเลือดแดงที่ยอยดวย papain เก็บไว 6 สัปดาหใน Table
1 การทดสอบความคงทนของแอนติเจน 6 ชนิด คือ D, E, Jka,
P1, Lea และ Leb ในครั้งแรก (0 week) และเมื่อทดสอบซ้ำ�ทุก
สัปดาหเปนเวลา 6 สัปดาห พบวา ความแรงของแอนติเจนไมแตก
ตางกันอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p > 0.05) แสดงวาแอนติเจน
ทั้ง 6 ชนิดมีความคงทนตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห
การทดสอบความจำ�เพาะของ screening cells และ panel
cells ที่ยอยดวย papain และเก็บนาน 6 สัปดาหกับซีรัมที่ทราบ
ชนิดแอนติบอดีที่มีความสำ�คัญทางคลินิกและแอนติบอดีที่มีความ
สำ�คัญทางคลินิกนอยและพบไดบอยจำ�นวน 140 ราย จำ�แนกเปน
แอนติบอดี 4 กลุม คือ แอนติบอดีกลุมที่ 1 เปนแอนติบอดีที่
enzyme enhance reaction ตรวจกรองแอนติบอดีใหผลบวกทั้ง
73 ราย เมื่อนำ�ไปตรวจแยกชนิดแอนติบอดีพบ anti-D 15 ราย
anti-E 15 ราย anti-E+c 1 ราย anti-Jka 1 ราย anti-Jkb 1
ราย anti-Dia 1 ราย anti-P1 11 ราย anti-Lea 8 ราย anti-Leb
7 ราย และ anti-Lea+Leb 13 ราย ซึ่งใหผลตรงกับชนิดแอนติบอดี
เดิม แอนติบอดีกลุมที่ 2 เปนแอนติบอดีตรวจพบไดดวย enzyme
technique เพียงวิธีเดียว ตรวจกรองแอนติบอดีใหผลบวกทั้ง 6
ราย การตรวจแยกชนิดแอนติบอดีพบ anti-D+E 2 ราย anti-E
3 ราย และ anti-E+c 1 ราย ใหผลตรงกับแอนติบอดีเดิม 5 ราย
และมี 1 รายที่มีแอนติบอดี 2 ชนิดคือ anti-E+Mia แตตรวจ
พบ anti-E ชนิดเดียวไมพบ anti-Mia ทั้งนี้เนื่องจาก papain
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ทำ�ลายแอนติเจน ระบบ MNS และ Duffy ซึ่งแอนติเจน Mia
อยูในระบบ MNS ดวย แอนติบอดีกลุมที่ 3 เปนแอนติบอดีที่
เกิดรวมกันหลายชนิด ตรวจกรองแอนติบอดีใหผลบวกทั้ง 4 ราย
ตรวจแยกชนิดแอนติบอดีพบจำ�นวนชนิดแอนติบอดีนอยกวาของ
เดิม โดยพบ anti-E 3 ราย anti-E+c+Jka 1 ราย ซึ่งตรงกับชนิด
แอนติบอดีเดิม แตตรวจไมพบ anti-Mia ที่เกิดรวมดวย ทั้งนี้เพราะ
papain ทำ�ลายแอนติเจน Mia ไปเชนกัน แอนติบอดีกลุมที่ 4
เปนแอนติบอดีที่ enzyme inhibit reaction พบวาการตรวจกรอง
แอนติบอดีใหผลลบทั้ง 58 รายซึ่งผลการตรวจเดิมคือ anti-M
3 ราย anti-Mia 52 ราย anti-S 2 ราย และ anti-Fya 1
ราย ทั้งนี้เพราะ papain ทำ�ลายแอนติเจนหมูเลือด MNS และ
Duffy จึงทำ�ใหตรวจไมพบแอนติบอดีเหลานี้ จากผลการทดสอบ
แสดงใหเห็นวาแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงสำ�หรับตรวจกรองและ
ตรวจแยกชนิดแอนติบอดีเมื่อยอยดวยเอนไซม papain จะมีความ
จำ�เพาะ ในการตรวจพบหรือไมพบนั้นขึ้นกับชนิดของแอนติบอดี
เมื่อนำ� screening cells ชนิด pool O cells ซึ่งยอยดวย
papain มาทดสอบกับซีรัมของผูบริจาคโลหิตในงานประจำ�วัน
จำ�นวน 680 ราย โดยตรวจกรองหาแอนติบอดีเปรียบเทียบปฏิกิริยา
กับ pool O cells ที่ถูกยอยดวย papain ซึ่งเตรียมใหมทุกวัน
พบวา ใหผลการทดสอบสอดคลองกันคือ ผลลบจำ�นวน 567 ราย
คิดเปนรอยละ 83.4 ผลบวก 113 รายคิดเปนรอยละ 16.6 เมื่อ
สุมไปตรวจแยกชนิดของแอนติบอดีจำ�นวน 50 ราย โดยเลือกราย
ที่มีซีรัมจำ�นวนมากพอที่จะศึกษาและมีผลการตรวจกรอง ≥ 1+
ที่ saline IAT เทานั้น ผลการตรวจแยกชนิดแอนติบอดีพบวา
สามารถบอกชนิดของแอนติบอดีได 31 รายคิดเปนรอยละ 62.0
โดยพบ anti- P1 จำ�นวน 15 ราย anti- Lea จำ�นวน 4 ราย
anti- Leb จำ�นวน 2 ราย anti- Lea+Leb จำ�นวน 9 ราย และ
anti- E+Leb จำ�นวน 1 ราย ที่เหลือ 19 รายคิดเปนรอยละ 38.0
เปน unidentified antibodies จำ�นวน 5 ราย และ non-specific
antibodies จำ�นวน 14 ราย การที่พบแอนติบอดีที่ไมสามารถบอก
ชนิดได และไมจำ�เพาะเชนนี้ อาจเนื่องจากแอนติบอดีมีปริมาณต่ำ�
มาก การปนและอานผลภายใตกลองจุลทรรศนทำ�ใหพบผลบวก
ปลอมได
วิธีเอนไซมเพิ่มความไวในการทดสอบและชวยใหปฏิกิริยา
ชัดเจนขึ้น รวมทั้งทำ�ใหตรวจพบแอนติบอดีที่มีปริมาณต่ำ�ที่วิธีอื่นๆ
ไมสามารถตรวจพบไดจึงเปนประโยชนอยางมากโดยเฉพาะการตรวจ
หาแอนติบอดีที่ผูปวยเริ่มสรางในระยะแรกซึ่งมีปริมาณต่ำ� เชน ใน
หญิงตั้งครรภหรือผูปวยที่ตองรับโลหิตเพื่อการรักษาเปนประจำ�
ในระยะยาว เชน กลุมผูปวยธาลัสซีเมีย12 เปนตน แตเนื่องจาก
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เอนไซมทำ�ลายตำ�แหนงของแอนติเจนระบบ MNS และ Duffy
ทำ�ใหตรวจไมพบแอนติบอดีเหลานี้ จึงไมควรใชเอนไซมเพียงวิธี
เดียวในการตรวจหาแอนติบอดี ควรใชรวมกับวิธีอื่นๆ เพื่อที่จะ
ไดตรวจพบแอนติบอดีไดครอบคลุม13และชวยการตรวจแยกชนิด
แอนติบอดีที่เกิดรวมกันหลายชนิด (mixed antibodies) โดย
อาศัยคุณสมบัติการเรงปฏิกิริยาและการทำ�ลายตำ�แหนงแอนติเจน
สรุป
จากการศึกษาแอนติเจนของหมูเลือดบนผิวเซลลเม็ดเลือดแดง
เมื่อถูกยอยดวยเอนไซม papain ในระหวางการเก็บไวเปนเวลา 6
สัปดาหที่อุณหภูมิ 4 0C พบวา สวนใหญแอนติเจนมีความคงทน
ความจำ�เพาะ สามารถนำ�ไปใชในการตรวจกรองและตรวจแยกชนิด
แอนติบอดีไดอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษานี้จะเปนประโยชนตอ
การนำ�ไปผลิตเปนผลิตภัณฑสำ�เร็จรูปพรอมใช เพื่ออำ�นวยความ
สะดวกแกธนาคารเลือดที่จะนำ�ไปใชทดสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการตรวจหาแอนติบอดีในผูบริจาคโลหิตและผูปวยที่ตองรับโลหิต
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ แพทยหญิงสรอยสอางค พิกุลสด ผูอำ�นวยการ
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ศาสตราจารยเกียรติคุณ แพทยหญิง
พิมล เชี่ยวศิลป ผูจัดการระบบคุณภาพ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
คุณทัศนีย สกุลดำ�รงคพานิช ผูชวยผูอำ�นวยการศูนยบริการ
โลหิตแหงชาติ ที่ใหคำ�แนะนำ�และสนับสนุนการศึกษานี้ รวมทั้ง
เจาหนาที่ฝายตรวจคัดกรองโลหิต และเจาหนาที่ธนาคารเลือด
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ที่จัดหาซีรัมผูบริจาคโลหิตและผูปวยที่
ทราบชนิดแอนติบอดีสำ�หรับทำ�การศึกษา และคุณกัลยา เกิด
แกวงาม ที่ชวยคำ�นวณสถิติ
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Abstract: This study aimed to test the stability and specificity of the papainized red blood cell reagents for
antibody screening and identification prepared by the National Blood Centre, Thai Red Cross Society. The
stability of reagent was performed by titration of two-folded dilution of antisera to determine the strength of the
D, E, Jka, P1 ,Lea and Leb antigens using microcolumn agglutination technique once a week for 6 consecutive
weeks. The results were evaluated using Chi-square test. For specificity and stability, they were tested by
test tube method. One hundred and forty known antibodies and 680 serum samples from regular blood donors
were tested and compared with the freshly prepared papainized red cells. The results were demonstrated in 0-6th
consecutive weeks, with antigen strength of each stability representing but the total score was not statistically
significance (p > 0.05). Regarding the specificity and stability testing in 140 samples, there were 82 positive
for antibody screening. The previous history of the positive antibodies were in Rh, Kidd, Diego, P1 and Lewis
system. Whilst the antibodies with previous history in MNS and Duffy systems could not be detected because
they were destroyed by papain enzyme. The results of antibody screening of serum samples from regular blood
donors were in agreement with those of 567 negative (83.4%) and 113 positive (16.6%) samples. In conclusion,
6 consecutive weeks of investigating the specificity and stability of antigens in papainized red blood cells for
antibody screening and identification is feasible for development of red blood cell reagents.
Key Words : l Enzyme l Stability l Specificity
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