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บทนำา

เอนไซมเปนโปรตีนที่ชวยเรงปฏิกิริยาทางชีวเคมีเปนตัวชวยเพิ่ม

ความไวในการทดสอบ ในงานธนาคารเลือดสามารถนำามาชวยเสริม

ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนกับแอนติบอดีได โดยเฉพาะปฏิกิริยา

ของหมูเลือดบางระบบ เชน ระบบ Rh, Kidd, Lewis, P และ Ii 

เปนตน จึงเปนที่นิยมนำามาใชในการตรวจกรองและตรวจหาชนิด

แอนติบอดี (antibody screening and identification) โดย

เอนไซมจะไปยอย sialic acid ที่อยูบนผิวเม็ดเลือดแดง ทำาใหประจุ

ลบบนเม็ดเลือดแดงลดลงมีผลทำาใหระยะหางระหวางเม็ดเลือด

แดง (zeta potential) ลดลง เม็ดเลือดแดงที่มีแอนติบอดีชนิดไม 

สมบูรณ (incomplete antibody) จับอยูที่ผิว จึงเขามาใกลกัน 

และเกิดการจับกลุม (agglutination) และหรือปฏิกิริยาเม็ดเลือดแดง

แตก (hemolysis) ไดดีขึ้น     แตในขณะเดียวกันเอนไซมทำาลาย

แอนติเจนของหมูเลือดบางระบบได เชน ระบบ MNS และ Duffy 

ซึ่งมี sialic acid เปนโครงสรางของหมูเลือด1 การนำาเอนไซมมาใชใน

งานธนาคารเลือดเริ่มในป ค.ศ. 1947 รายงานของ Morton และ 

Pickles พบวาเม็ดเลือดแดงที่ถูกยอยดวยเอนไซม trypsin  สกัด

จากกระเพาะหมูทำาปฏิกิริยากับ incomplete antibody2  ตอมามี

นักวิทยาศาสตรหลายทานไดรายงานการใชเอนไซมในการยอยเม็ด

เลือดแดง ไดแก ในป ค.ศ. 1955 Low นำาเอนไซม papain   สกัด

จากมะละกอมาใช3  ในป ค.ศ. 1957 Haber และ Rosenfield 

รายงานการใชเอนไซม ficin สกัดจากผลมะเดื่อ4 และในป ค.ศ.

นิพนธตนฉบับ

การศึกษาเม็ดเลือดแดงซึ่งถูกยอยดวยเอนไซมเพื่อใชเปนน้ำายาตรวจกรอง

และตรวจแยกชนิดแอนติบอดี

อุดมติ่งตอยภูรยาโอวาทกาปาจรียดีสินและจินตนาทับรอด
ฝายผลิตน้ำายาแอนติซีรัมและผลิตภัณฑเซลล ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทคัดยอ  เพื่อศึกษาความคงทน (stability) และความจำาเพาะ (specificity) ของแอนติเจนหมูเลือดบนผิวเม็ดเลือดแดงสำาหรับ

ตรวจกรองและตรวจแยกชนิดของแอนติบอดีซึ่งถูกยอยดวยเอนไซม papain วิธีการคือใช papain ยอย screening cells และ 

panel cells ผลิตโดยศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ทดสอบความคงทนของแอนติเจน D, E, Jka ,P
1
,
 
Lea และ Leb  

โดยใหทำาปฏิกิริยากับแอนติบอดีเจือจาง (two-fold dilution) ที่จำาเพาะกับหมูเลือดเพื่อหาความแรงของแอนติเจน ดวยเทคนิคเจล 

(microcolumn agglutination technique) ทุกสัปดาห เปนเวลา 6 สัปดาห คิดความแรงเปนคะแนน (score) เปรียบเทียบความ

แรงของแอนติเจนโดยใชสถิติ Chi-square test และทดสอบความจำาเพาะ ดวยวิธีหลอดทดลอง (tube method) กับซีรัมที่ทราบ

ชนิดแอนติบอดีที่มีความสำาคัญทางคลินิก 140 ราย  รวมทั้งทดสอบกับซีรัมของผูบริจาคโลหิตในงานประจำาวันจำานวน 680 รายเปรียบ

เทียบกับ screening cells ซึ่งถูกยอยดวยเอนไซมใหมประจำาวัน ผลการศึกษาพบวา ความคงทนของแอนติเจนแตละชนิดไมมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p > 0.05)  การทดสอบความจำาเพาะในการตรวจกรองแอนติบอดีพบวาใหผลบวกจำานวน 82 

ราย ใน 140 รายเมื่อนำาไปตรวจแยกชนิดแอนติบอดีตรวจพบชนิดแอนติบอดีตรงกับประวัติเดิมซึ่งเปนแอนติบอดีในระบบ Rh, Kidd, 

Diego, P และ Lewis สวนการตรวจกรองแอนติบอดีที่ใหผลลบจำานวน 58 รายนั้น พบวาเปนแอนติบอดีในระบบ MNS และ Duffy 

แอนติเจนทั้งสองระบบนี้ถูกทำาลายดวย papain ได ทำาใหตรวจไมพบแอนติบอดีในระบบดังกลาว สวนการทดสอบกับซีรัมของผูบริจาค

โลหิตในงานประจำาวันพบวาการตรวจกรองใหผลการทดสอบสอดคลองกันโดยใหผลลบจำานวน 567 ราย คิดเปนรอยละ 83.4 ใหผล

บวก 113 ราย คิดเปนรอยละ 16.6 

จากการศึกษานี้พบวาน้ำายาเม็ดเลือดแดงสำาหรับตรวจกรองและตรวจแยกชนิดของแอนติบอดีซึ่งไดยอยดวยเอนไซม papain 

มีความคงทนของแอนติเจนตลอดระยะเวลา 6 สัปดาหและมีความจำาเพาะ สามารถนำาไปพัฒนาเปนผลิตภัณฑสำาเร็จพรอมใชได
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1959 Pirofsky และ Mangum รายงานการใชเอนไซม bromelin  

สกัดจากสับปะรด5 เปนตน

การนำาเอนไซมมาใชมี 2 วิธีคือ วิธีแรก one-stage enzyme 

technique ทำาโดยการเติมเอนไซมลงไปในสวนผสมของเม็ดเลือดแดง

กับซีรัม วิธีนี้งายและสะดวก แตความไวในการทดสอบต่ำาเนื่องจาก

เอนไซมทำาลายแอนติบอดีซึ่งเปนโปรตีนที่อยูในซีรัมไดดวย อีก

วิธีคือ two -stage enzyme technique ตองนำาเม็ดเลือดแดง

ไปยอยดวยเอนไซม ตอจากนั้นลางเม็ดเลือดแดงเอาเอนไซมออก 

แลวจึงนำาเม็ดเลือดแดงไปทดสอบกับซีรัม วิธีนี้เปนการทดสอบที่

มีความไวกวาวิธีแรกแตใชเวลาในการยอยเม็ดเลือดแดงนานกวา6

ฝายผลิตน้ำายาแอนติซีรัมและผลิตภัณฑเซลล ศูนยบริการโลหิต

แหงชาติ สภากาชาดไทยมีวัตถุประสงคที่จะนำาผลิตภัณฑเซลลเม็ด

เลือดแดงสำาหรับตรวจกรองและตรวจแยกชนิดของแอนติบอดียอยดวย

เอนไซม papain มาใชในงานประจำาวันจึงไดศึกษา ความคงทน 

(stability) ความจำาเพาะ (specificity) ของแอนติเจนหมูเลือด 

เพื่อเปนแนวทางในการผลิตเปนผลิตภัณฑสำาเร็จพรอมใช

วัสดุและน้ำายา

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-P
1
, 

anti-Lea และ anti-Leb บรรจุหลอดๆ ละ 2 mL จำานวน 7 ชุด 

เก็บไวที่อุณหภูมิ -20 oC  สำาหรับทดสอบความคงทนของแอนติเจน

3. ซีรัมที่ทราบชนิดแอนติบอดีที่มีความสำาคัญทางคลินิกและ

แอนติบอดีที่มีความสำาคัญทางคลินิกนอย  แตพบไดบอยจำานวน 

140 ราย จากฝายตรวจคัดกรองโลหิต จำานวน 125 ราย และของ

ผูปวยจากธนาคารเลือดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 15 ราย สำาหรับ

ทดสอบความจำาเพาะของแอนติเจน  โดยแอนติบอดีเหลานี้มีความ

แรงตั้งแต 1+ ถึง 3+ ไดจำาแนกแอนติบอดีออกเปน 4 กลุมดังนี้

กลุมที่1 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-P
1
 11 ราย  anti-Lea 8 ราย  anti-Leb 7 ราย  

anti-Lea + Leb 13 ราย

กลุมที่2 แอนติบอดีที่ตรวจพบไดดวย enzyme 

technique เพียงวิธีเดียว ไดแก  anti-D+E 2 ราย  anti-E 

2 ราย  anti-E+c 1 ราย  anti E+Mia 1 ราย

กลุมที่3 แอนติบอดีที่เกิดรวมกันหลายชนิด (mixed 

antibodies) ไดแก  anti-E+Mia 2 ราย  anti-E+Mia  

1 ราย  anti-E+c+Mia+Jka 1 ราย

กลุมที่4 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

การตรวจคัดกรองในงานประจำาวันจาก ฝายตรวจคัดกรองโลหิต  

จำานวน 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 นำา screening cells และ panel cells ใหมอายุ 

1 วัน  ลาง 3 ครั้งดวยน้ำาเกลือปกติ เตรียม เปน  

packed red cells (PRC)

1.3 ผสม 4 สวนของ working papain กับ 1 สวนของ 

PRC แตละชนิด อุนที่อุณภูมิหองนาน 8-10 นาที

1.4 ลางดวยน้ำาเกลือปกติ 3 ครั้ง และน้ำายารักษา

สภาพเม็ดเลือดแดง (Alsever’s solution) 1 ครั้ง 

เตรียมเปน 3% เซลลใน Alsever’s solution บรรจุ

ขวดปราศจากเชื้อ

1.5 ควบคุมคุณภาพโดยทดสอบกับ anti-D (IgG) และ 

inert serum ไดผลบวกและผลลบถูกตองตามลำาดับ6

2. การทดสอบความคงทน (stability) ของแอนติเจน D, E, 

Jka, P
1
, Lea และ Leb  บนผิวเม็ดเลือดแดงซึ่งยอยดวย papain 

และเก็บ 6 สัปดาหที่อุณหภูมิ 4 oC  โดยใชเม็ดเลือดแดงที่มี

แอนติเจนออน (weak antigen) ไดแก DCe/dce, DCe/DcE, 

Jk(a+b+), P
1
, Le(a+b-) และ Le(a-b+)  ทดสอบกับแอนติบอดีที่

จำาเพาะกับแอนติเจนนั้น  โดยเจือจางแอนติบอดีแบบ two – fold 

dilution  เพื่อดูความแรงของแอนติเจน  ทดสอบครั้งแรกในวันที่

เตรียม papainized cells (0 week) และทดสอบครั้งตอไปทุก

สัปดาหตอเนื่องเปนเวลา 6 สัปดาห ดวยเทคนิคเจล

2.1 นำาแอนติบอดีมาละลายครั้งละ 1 ชุด เจือจางซีรัม

ดวย 1% bovine serum albumin โดยเริ่มจาก 

1:1  จนถึง 1:64

2.2 เติม 50 ไมโครลิตรของ 1% เซลลแตละชนิดลงใน  
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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 คำานวณคา Chi-square 

test  กำาหนดคานัยสำาคัญ p < 0.05

3. การทดสอบความจำาเพาะ (specificity) ของ screening 

cells ชนิด O1, O2 และ pool O cells และ panel cells โดย

นำามายอยดวย papain ดังขอ 1 เก็บ 6 สัปดาหที่อุณหภูมิ 4 0C 

นำามาทดสอบกับซีรัมที่ทราบชนิดแอนติบอดีและซีรัมของผูบริจาค

โลหิตในงานประจำาวัน ดวยวิธีหลอดทดลองตั้งแตสัปดาหแรกจน

ครบ 6 สัปดาห

3.1 ทดสอบ screening O1, O2 กับซีรัมที่ทราบชนิด

แอนติบอดีจำานวน 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

นำาไปตรวจแยกชนิดแอนติบอดีดวยชุด panel cells 

โดยวิธีเดียวกัน  สำาหรับ positive และ negative 

control ใชซีรัมที่มี anti-D (IgG) และ inert serum 

ตามลำาดับ

3.2 ทดสอบ screening cells ชนิด pool O cells กับ 

ซีรัมของผูบริจาคโลหิตจำานวน 680 ราย เปรียบเทียบ

กับ pool O cells ซึ่งยอยดวย papain ในแตละวัน

ที่ทำาการทดสอบ ใชวิธีทำาเชนเดียวกับขอ 3.1

ผลการศึกษา

ผลการทดสอบความคงทนของแอนติเจนหมูเลือดบนผิวเม็ด

เลือดแดงที่ยอยดวย papain และเก็บนาน 6 สัปดาห  ตรวจ

หาความแรงของแอนติเจน  โดยทดสอบกับแอนติบอดีที่ตรงกับ

แอนติเจนนั้น  ในครั้งแรก (0 week) พบวาแอนติเจน D, E, 

Jka, P
1
, Lea และ Leb มีความแรงเทากับ  37, 46, 34, 22, 26 

และ 38 คะแนนตามลำาดับ   เมื่อทดสอบซ้ำาทุกสัปดาหเปนเวลา 

6 สัปดาหตอเนื่อง (0-6 weeks) พบวาความแรงของแอนติเจน

แตละชนิดไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

(p > 0.05) ดังแสดงใน Table 1

ผลการทดสอบความจำาเพาะของ screening cells ชนิด O1, 

O2 รวมทั้ง panel cells ที่ยอยดวย papain ตั้งแตสัปดาหแรกจน

ครบ 6 สัปดาหกับซีรัมที่ทราบชนิดแอนติบอดีจำานวน 140 รายไดผล

ดังนี้  แอนติบอดีกลุมที่ 1 เปนแอนติบอดีที่ enzyme enhance 

reaction ตรวจกรองแอนติบอดีใหผลบวกทั้งหมด 73 ราย  นำา

ไปตรวจแยกชนิดแอนติบอดีไดผลตรงกับชนิดแอนติบอดีเดิม  

แอนติบอดีกลุมที่ 2 เปนแอนติบอดีที่ตรวจพบไดดวย enzyme 

technique เพียงวิธีเดียว  ตรวจกรองแอนติบอดีใหผลบวกทั้ง 6 

ราย  นำาไปตรวจแยกชนิดแอนติบอดีไดผลตรงกับชนิดแอนติบอดี

เดิมเชนกัน  แอนติบอดีกลุมที่ 3 เปนแอนติบอดีที่เกิดรวมกันหลาย

Table1 Stability of each antigen at 0-6 weeks indicated by agglutination scores when tested against corresponding 

antibodies

Antigens
Weeks

X2 p-value
0 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th

D 37 35 35 35 35 35 35 4.540 0.987
E 46 44 44 45 44 44 44 4.720 1.026
Jka 34 36 34 34 32 31 31 11.196 0.105
P

1
22 22 26 24 24 24 24 8.282 0.264

Lea 26 26 24 26 26 26 26 4.540 0.987
Leb 38 41 38 41 38 41 41 9.617 0.090
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ชนิด  ตรวจกรองแอนติบอดีใหผลบวกทั้ง 4 ราย  ตรวจแยกชนิด

แอนติบอดีพบวาจำานวนชนิดแอนติบอดีไดไมเทาเดิม  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

ผูบริจาคโลหิตในงานประจำาวันจำานวน 680 ราย  เปรียบเทียบกับ 

pool O cells ที่ยอยดวย papain ในวันที่ทำาการทดสอบ  ใหผล

สอดคลองกัน โดยใหผลลบจำานวน 567 ราย คิดเปนรอยละ 83.4  

ใหผลบวก 113 ราย คิดเปนรอยละ 16.6

Table2 Results of antibody screening and identification of 140 known antibodies using enzyme treated RBC

Group Antibody

specificity

No.ofsamples Antibodyscreening Antibody

identificationNo.ofpositive No.ofnegative

1 D 15 15 - D
E 15 15 - E

E+c 1 1 - E+c
Jka 1 1 - Jka

Jkb 1 1 - Jkb

Dia 1 1 - Dia

P
1

11 11 - P1
Lea 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

E+Mia 1 1 - E

Total 6 6 -
3 E+Mia 2 2 - E

E+Mia 1 1 - E
E+c+Mia+Jka 1 1 - E+c+Jka

Total 4 4 -
4 M 3 - 3 NT

Mia 52 - 52 NT
S 2 - 2 NT

Fya 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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วิจารณ

แอนติเจนหมูเลือดบนผิวเม็ดเลือดแดงมีการเสื่อมสลายไดใน

ระหวางการเก็บ เกิดจากหลายปจจัย ไดแก แอนติเจนของหมูเลือด

ระบบ Lewis จะอยูในสวนน้ำาหลั่งของรางกาย เชน พลาสมา  ซึ่งจะ

ถูกดูดซับเขาสูผิวเม็ดเลือดแดง9 หรือ แอนติเจน P
1
 มีความแรงของ

แอนติเจนแตกตางกันในแตละบุคคลโดยขึ้นกับพันธุกรรมหรือเชื้อ

ชาติ  แอนติเจนทั้งสองชนิดนี้จะเสื่อมสลายไดงาย เปนตน  อีกทั้ง

สารละลาย (medium) ที่ใชเก็บเม็ดเลือดแดงมีสวนทำาใหแอนติเจน

เสื่อมสลายได เชน แอนติเจนในระบบ Duffy จะถูก elute ออก

จากเม็ดเลือดแดงไดถาเก็บในน้ำาเกลือ pH 7.0 หรือใน low ionic 

strength10 เปนตน  มีการศึกษาความคงทนของแอนติเจนหมูเลือด

ระบบตางๆ ในผลิตภัณฑ panel cells ผลิตโดยศูนยบริการโลหิต

แหงชาติ สภากาชาดไทย  หลังวันหมดอายุของน้ำายา 1 วัน11 พบวา

แอนติเจนของหมูเลือดบางระบบมีการเสื่อมสลายไป เชน แอนติเจน

ระบบ Rh (ยกเวน E)  ระบบ Kidd เปนตน  โดยมีความแรงลด

ลงนอยกวารอยละ 40  สวนแอนติเจน E, P
1
, Lea  และ Leb มี

ความแรงลดลงมากกวารอยละ 40  จากการศึกษาแอนติเจนบน

ผิวเม็ดเลือดแดงที่ยอยดวย papain เก็บไว 6 สัปดาหใน Table 

1 การทดสอบความคงทนของแอนติเจน 6 ชนิด คือ D, E, Jka, 

P
1
, Lea และ Leb ในครั้งแรก (0 week) และเมื่อทดสอบซ้ำาทุก

สัปดาหเปนเวลา 6 สัปดาห  พบวา ความแรงของแอนติเจนไมแตก

ตางกันอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p > 0.05) แสดงวาแอนติเจน

ทั้ง 6 ชนิดมีความคงทนตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห

การทดสอบความจำาเพาะของ screening cells และ panel 

cells ที่ยอยดวย papain และเก็บนาน 6 สัปดาหกับซีรัมที่ทราบ

ชนิดแอนติบอดีที่มีความสำาคัญทางคลินิกและแอนติบอดีที่มีความ

สำาคัญทางคลินิกนอยและพบไดบอยจำานวน 140 ราย จำาแนกเปน

แอนติบอดี 4 กลุม คือ แอนติบอดีกลุมที่ 1 เปนแอนติบอดีที่  

enzyme enhance reaction ตรวจกรองแอนติบอดีใหผลบวกทั้ง 

73 ราย เมื่อนำาไปตรวจแยกชนิดแอนติบอดีพบ 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-P
1
 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 

ทำาลายแอนติเจน ระบบ MNS และ Duffy  ซึ่งแอนติเจน Mia 

อยูในระบบ MNS ดวย   แอนติบอดีกลุมที่ 3 เปนแอนติบอดีที่

เกิดรวมกันหลายชนิด  ตรวจกรองแอนติบอดีใหผลบวกทั้ง 4 ราย 

ตรวจแยกชนิดแอนติบอดีพบจำานวนชนิดแอนติบอดีนอยกวาของ

เดิม โดยพบ anti-E 3 ราย  anti-E+c+Jka 1 ราย  ซึ่งตรงกับชนิด

แอนติบอดีเดิม แตตรวจไมพบ anti-Mia ที่เกิดรวมดวย ทั้งนี้เพราะ 

papain ทำาลายแอนติเจน 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 ทำาลายแอนติเจนหมูเลือด MNS และ 

Duffy  จึงทำาใหตรวจไมพบแอนติบอดีเหลานี้ จากผลการทดสอบ

แสดงใหเห็นวาแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงสำาหรับตรวจกรองและ

ตรวจแยกชนิดแอนติบอดีเมื่อยอยดวยเอนไซม papain จะมีความ

จำาเพาะ ในการตรวจพบหรือไมพบนั้นขึ้นกับชนิดของแอนติบอดี

เมื่อนำา screening cells ชนิด pool O cells ซึ่งยอยดวย 

papain มาทดสอบกับซีรัมของผูบริจาคโลหิตในงานประจำาวัน 

จำานวน 680 ราย โดยตรวจกรองหาแอนติบอดีเปรียบเทียบปฏิกิริยา

กับ pool O cells ที่ถูกยอยดวย papain ซึ่งเตรียมใหมทุกวัน

พบวา ใหผลการทดสอบสอดคลองกันคือ ผลลบจำานวน 567 ราย 

คิดเปนรอยละ 83.4  ผลบวก 113 รายคิดเปนรอยละ 16.6  เมื่อ

สุมไปตรวจแยกชนิดของแอนติบอดีจำานวน 50 ราย โดยเลือกราย

ที่มีซีรัมจำานวนมากพอที่จะศึกษาและมีผลการตรวจกรอง ≥ 1+ 

ที่ saline IAT เทานั้น  ผลการตรวจแยกชนิดแอนติบอดีพบวา

สามารถบอกชนิดของแอนติบอดีได 31 รายคิดเปนรอยละ 62.0 

โดยพบ anti- P
1
 จำานวน 15 ราย  anti- Lea จำานวน 4 ราย 

anti- Leb จำานวน 2 ราย anti- Lea+Leb  จำานวน 9 ราย และ 

anti- E+Leb จำานวน 1 ราย ที่เหลือ 19 รายคิดเปนรอยละ 38.0 

เปน unidentified antibodies จำานวน 5 ราย และ non-specific 

antibodies จำานวน 14 ราย การที่พบแอนติบอดีที่ไมสามารถบอก

ชนิดได และไมจำาเพาะเชนนี้ อาจเนื่องจากแอนติบอดีมีปริมาณต่ำา

มาก การปนและอานผลภายใตกลองจุลทรรศนทำาใหพบผลบวก

ปลอมได 

วิธีเอนไซมเพิ่มความไวในการทดสอบและชวยใหปฏิกิริยา

ชัดเจนขึ้น รวมทั้งทำาใหตรวจพบแอนติบอดีที่มีปริมาณต่ำาที่วิธีอื่นๆ 

ไมสามารถตรวจพบไดจึงเปนประโยชนอยางมากโดยเฉพาะการตรวจ

หาแอนติบอดีที่ผูปวยเริ่มสรางในระยะแรกซึ่งมีปริมาณต่ำา เชน ใน

หญิงตั้งครรภหรือผูปวยที่ตองรับโลหิตเพื่อการรักษาเปนประจำา

ในระยะยาว เชน กลุมผูปวยธาลัสซีเมีย12 เปนตน  แตเนื่องจาก
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เอนไซมทำาลายตำาแหนงของแอนติเจนระบบ MNS และ Duffy 

ทำาใหตรวจไมพบแอนติบอดีเหลานี้ จึงไมควรใชเอนไซมเพียงวิธี

เดียวในการตรวจหาแอนติบอดี ควรใชรวมกับวิธีอื่นๆ เพื่อที่จะ

ไดตรวจพบแอนติบอดีไดครอบคลุม13และชวยการตรวจแยกชนิด

แอนติบอดีที่เกิดรวมกันหลายชนิด (mixed antibodies) โดย

อาศัยคุณสมบัติการเรงปฏิกิริยาและการทำาลายตำาแหนงแอนติเจน

สรุป

จากการศึกษาแอนติเจนของหมูเลือดบนผิวเซลลเม็ดเลือดแดง

เมื่อถูกยอยดวยเอนไซม papain ในระหวางการเก็บไวเปนเวลา 6 

สัปดาหที่อุณหภูมิ 4 0C พบวา สวนใหญแอนติเจนมีความคงทน 

ความจำาเพาะ สามารถนำาไปใชในการตรวจกรองและตรวจแยกชนิด

แอนติบอดีไดอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษานี้จะเปนประโยชนตอ 

การนำาไปผลิตเปนผลิตภัณฑสำาเร็จรูปพรอมใช เพื่ออำานวยความ

สะดวกแกธนาคารเลือดที่จะนำาไปใชทดสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการตรวจหาแอนติบอดีในผูบริจาคโลหิตและผูปวยที่ตองรับโลหิต

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ แพทยหญิงสรอยสอางค  พิกุลสด ผูอำานวยการ

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ   ศาสตราจารยเกียรติคุณ แพทยหญิง

พิมล  เชี่ยวศิลป ผูจัดการระบบคุณภาพ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

คุณทัศนีย  สกุลดำารงคพานิช ผูชวยผูอำานวยการศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติ ที่ใหคำาแนะนำาและสนับสนุนการศึกษานี้ รวมทั้ง

เจาหนาที่ฝายตรวจคัดกรองโลหิต และเจาหนาที่ธนาคารเลือด 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ที่จัดหาซีรัมผูบริจาคโลหิตและผูปวยที่

ทราบชนิดแอนติบอดีสำาหรับทำาการศึกษา และคุณกัลยา  เกิด

แกวงาม ที่ชวยคำานวณสถิติ
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TheStudyofEnzymeTreated-RedBloodCellReagentsusedfor

AntibodyScreeningandIdentification
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Antiserum and Standard cell Preparation Section National Blood Centre, Thai Red Cross Society, Bangkok, Thailand

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, P
1
 ,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, P
1
 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.
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