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ปจจุบัน International Society of Blood Transfusion (ISBT) 

ไดกำาหนดหมูโลหิตระบบตางๆ ทั้งหมดไว 30 ระบบ และมีหมูโลหิต 

24 ระบบที่เปน protein-based ซึ่งขึ้นอยูกับการ orientation และ 

การ assembly กับผิวเม็ดโลหิตแดง โดยแบงไดเปน 4 แบบ คือ 

แบบที่ 1 Single pass จำานวน 10 ระบบ แบบที่ 2 Multi-pass 

จำานวน 9 ระบบ แบบที่ 3 Glycosylphosphatidylinositol-linked 

จำานวน 4 ระบบ และแบบที่ 4 Adsorbed from the plasma 

จำานวน 1 ระบบ1,2  สำาหรับหมูโลหิต Chido/Rodgers (CH/RG) 

หรือ ISBT 017 นั้นแอนติเจนของหมูโลหิตระบบนี้ไมไดสรางจาก

เม็ดโลหิตแดง แตเปนแอนติเจนที่เปนโปรตีนสรางจากสวนของคอม

พลีเมนต (complement) ในพลาสมา คือ C4d แลว adsorb 

ขึ้นมาอยูบนผิวของเม็ดโลหิตแดง ประกอบดวยแอนติเจน 9 

ชนิด คือ Ch1, Ch 2, Ch3, Ch4, Ch5, Ch6 (CH/RG1-CH/

RG6), Rg1 (CH/RG11) และ Rg2 (CH/Rg12) ซึ่งประชากรสวน

ใหญพบแอนติเจนกลุมนี้ไดมากกวา 90%  สวน WH (CH/RG7) 

เปนแอนติเจนที่พบไดประมาณ 15%2,3  แอนติบอดีของหมูโลหิต

ระบบนี้คือ anti-Ch และ anti-Rg เปนแอนติบอดีชนิด IgG ที่

สรางจากผูที่เปน Ch/Rg null (Ch/Rg-) ซึ่งพบไดประมาณ 3% 

ในผูบริจาคโลหิต4

ClinicalsignificanceofChido/RodgersSystem

การคนพบหมูโลหิตระบบ Chido/Rodgers นั้น ไดมีรายงาน

การพบ anti-Ch ในซีรัมผูปวยตั้งแต ป ค.ศ. 1962 โดย คณะผูวิจัย

ทั้งที่ Minneapolis และลอนดอน พบวา ในการทำา crossmatch 

ซีรัมผูปวยเกิดปฏิกิริยาจับกลุมกับเม็ดโลหิตแดงของคนสวนใหญ 

แตไมเกิดปฏิกิริยาจับกลุมกับเม็ดโลหิตแดงของ panel cells ที่มา

จากลอนดอน หลังจากนั้นไดพบตัวอยางซีรัมผูปวยที่มีปฏิกิริยาจับ

กลุมกับเม็ดโลหิตแดงลักษณะเดียวกันอีก 6 ตัวอยางจึงตั้งชื่อ

แอนติบอดีนี้วา anti-Chido ซึ่งไดรายงานโดย Harris และคณะ 

ในป ค.ศ. 19675 แอนติบอดีนี้ทำาใหเกิดปญหาในการตรวจหาโลหิต

ผูบริจาคที่เขากันไดกับผูปวย  ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อทดสอบซีรัมผูปวย 

กับเม็ดโลหิตแดงของผูบริจาคจะเกิดปฏิกิริยาจับกลุมที่ indirect 

antiglobulin test (IAT) เสมอ  เดิมเชื่อวาแอนติบอดีอาจมีคุณ

สมบัติเปนทั้งแอนติบอดีตอเม็ดโลหิตแดงและเม็ดโลหิตขาว เพราะ

จากผลการทดสอบบางครั้งพบวา แอนติบอดีถูก adsorb ไดดวย

เม็ดโลหิตขาว6  แตจากการศึกษาตอมาพบวาหมูโลหิตระบบนี้ไมมี

ความสัมพันธกับ human leukocyte antigens (HLA)7

ตอมาตรวจพบ anti-Ch เพิ่มขึ้นในซีรัมผูปวยหลายราย และ

เชื่อวาแอนติบอดีที่พบในซีรัมผูปวยเหลานี้ไมทำาใหเม็ดโลหิตแดง

ของผูบริจาคที่มี Chido antigen แตกในรางกายผูปวย ในป ค.ศ. 

1972 Middleton และ Crookston ไดรายงานวา ปฏิกิริยาจับ

กลุมของแอนติบอดีกับเม็ดโลหิตแดงของผูบริจาคหายไป เมื่อเติม

พลาสมาของคนปกติลงไป ซึ่งเชื่อวาในพลาสมาที่เติมไปนั้นอาจมี 

Chido antigen จึงเปนที่มาของการทำา neutralization test ที่

ใชในการตรวจหา Chido antigen8   วิธีนี้ชวยทำาใหแยก anti-

Chido ออกจากแอนติบอดีชนิดอื่นที่เปน high titer low avidity 

(HTLA) เชน Knops, Csa และ Yka ได แตมีรายงานตอมาวา 

anti-Yka สามารถถูก inhibit เมื่อทำา plasma inhibition test9

แอนติบอดีอีกชนิดหนึ่งที่มีรายงานในป ค.ศ. 1976 เปนแอนติบอดี

ที่ถูก neutralized ไดดวยพลาสมา เชนเดียวกันคือ anti-Rodgers 

(anti-Rg) แอนติบอดีนี้พบในซีรัมผูปวยที่เคยไดรับโลหิตซึ่งตรวจ

พบ anti-E ในซีรัมและพบ anti-Rg ทำาปฏิกิริยาจับกลุม (4+) กับ

เม็ดโลหิตแดงของผูบริจาคที่มีแอนติเจน E- โดยที่ไมสอดคลองกับ

ปฏิกิริยาของแอนติบอดีชนิดที่เปน low avidity10  จากการศึกษา

เพิ่มเติมดวย plasma neutralization test ในผูบริจาคโลหิต พบวา 

ประมาณ 3% ของผูบริจาคที่เม็ดโลหิตแดงไมสามารถยับยั้งแอนติบอดี

นี้ไดเรียกวา Rodgers negative แตก็พบผูบริจาคบางรายที่เปน 

partial inhibitors ซึ่งพบลักษณะของ partial inhibitors ของ 

Chido antigen ไดเชนกัน อาจเกิดจาก inherited trait  ดังนั้น

ในการทดสอบ inhibition test จึงไดมีการแนะนำาใหใช pooled 

inert plasma แทนการใช single plasma เพื่อใหไดแอนติเจน

ครบในการทำา neutralization test11,12 ในชวงแรกเชื่อวา Rodgers 

มีความสัมพันธกับ HLA แตตอมาในป ค.ศ. 1976 พบวา ทั้ง 

Chido และ Rodgers มีความสัมพันธกับโปรตีนของคอมพลีเมนต 

(C4) ในสวนของ C4d13,14 การตรวจพบปริมาณของ C4d ไดนอย

บนผิวเม็ดโลหิตแดงอาจเปนเพราะคุณสมบัติที่เปน low avidity 

บทความฟนวิชา

Chido/RodgersBloodGroupSystem

ภาวิณีคุปตวินทุ1และออยทิพยณถลาง2
1หองปฏิบัติการพิเศษ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภาชาดไทย   2ภาควิชาเทคนิคการแพทย คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ของ anti-Ch หรือ anti-Rg แตหากทำาปฏิกิริยาในภาวะ low 

ionic แอนติบอดีทั้งสองชนิดจะเกิดปฏิกิริยาแรงขึ้น15 สำาหรับการ

เกิด partial inhibition ของปฏิกิริยาแอนติเจนและแอนติบอดี

ของหมูโลหิตทั้ง  Chido และ Rodgers นั้น เกิดจากความหลาก

หลาย (polymorphism) ของ C4 genes ซึ่งมีอัลลีลหลายชนิดที่

สงผลตอ Ch หรือ Rg determinants

การเกิดปฏิกิริยาไมพึงประสงคในผูปวยที่มี anti-Chido/Rodgers 

เมื่อไดรับโลหิตของผูบริจาคที่มีแอนติเจนตรงกับแอนติบอดีนั้นพบ

ไดนอย แตมีรายงานผูปวยที่เกิดปฏิกิริยา anaphylaxis หลัง

จากไดรับโปรตีนในพลาสมาของ pooled platelets โดยที่ตรวจ

พบ anti-Ch ในซีรัมของผูปวยและเมื่อใช saline-suspended 

platelets ปฏิกิริยาดังกลาวหายไป16  นอกจากนี้ มีรายงานผูปวย

ที่เกิด severe transfusion reaction หลังจากไดรับพลาสมาและ 

prothrombin complex concentrate ผูปวยรายนี้ไมเคยไดรับ

โลหิตและตรวจพบ anti-Rg เทานั้น17  ผูปวยทั้งสองรายไมพบ 

anti-IgA หรือแอนติบอดีตออิมมิวโนโกลบูลินชนิดอื่น  ดังนั้น

การตรวจพบ anti- Chido/Rodgers ในซีรัมของผูปวยอาจใชเปน 

ขอควรระวังสำาหรับการใหพลาสมาหรือสวนประกอบโลหิตที่มีสวน

ผสมของพลาสมา แตการใหเม็ดโลหิตแดงไมทำาใหเกิดปฏิกิริยาอัน

ไมพึงประสงคชนิด hemolytic transfusion reactions2,7

ลักษณะโครงสรางของแอนติเจนและยีนหมูโลหิตระบบChido/

Rodgers

แอนติเจน Chido/Rodgers เกิดจากความหลากหลายของ

คอมพลีเมนต C4 บน exon 25, 26 และ 28 ของยีน C4 ซึ่ง

ประกอบดวย 2 สวน (Isotype) คือ C4A และ C4B  แอนติเจน 

Chido สวนใหญพบอยูบนโปรตีน C4B  แอนติเจน Rodgers สวน

ใหญพบอยูบนโปรตีน C4A18-20 ซึ่งความแตกตางของแอนติเจน 

Chido/Rodgers เกิดจากความแตกตางของกรดอะมิโนที่เรียกวา 

Single-Nucleotide Polymorphism (SNP) บนคอมพลีเมนต21 

ในกระบวนการสรางคอมพลีเมนตของเซลลตับสามารถเกิดความ

แตกตางของปริมาณโปรตีน C4 ที่หลั่งออกจากเซลลตับมาอยูใน

พลาสมา ทำาใหเกิดการหลั่งคอมพลีเมนต C4A ไดนอยกวา C4B 

หรือ C4A มากกวา C4B หรือ ในปริมาณที่เทากัน ขึ้นกับความ

แตกตางของแตละบุคคล22 ผูที่ไมมีการสรางคอมพลีเมนต C4A มี

โอกาสที่จะสราง anti-Rg สวนผูที่ไมมีการสรางคอมพลีเมนต C4B 

มีโอกาสที่จะสราง anti-Ch และผูที่อยูในภาวะขาดคอมพลีเมนต 

C4 จะไมพบทั้งแอนติเจน Chido/Rodgers ในป ค.ศ. 1989 Giles 

CM23 ไดศึกษาเพื่อหาแอนติเจน Chido/Rodgers โดยการสุม

ตัวอยางประชากรทั่วไป จากการศึกษาพบ Ch: 1, 2, 3; 88.2% 

และ Rg: 1, 2; 95% ดังแสดงใน Table 1

การตรวจแอนติเจนและแอนติบอดีของหมูโลหิตระบบ Chido/

Rodgers

การตรวจหาแอนติเจนของหมูโลหิตระบบ Chido/Rodgers 

จำาเปนตองมีแอนติซีรัมจากผูปวยที่ขาดคอมพลีเมนต C4 และ

มีการสรางแอนติบอดีหลังจากไดรับโลหิตของผูอื่นที่มีแอนติเจน 

Chido/Rodgers จึงเปนขอจำากัดในการตรวจหาแอนติเจน  เนื่อง

จากแอนติซีรัมไมมีจำาหนายโดยบริษัทผูผลิตน้ำายาสำาเร็จรูป  ในป 

ค.ศ. 1994 Barba GM และคณะ20 ไดพัฒนาการตรวจดวยวิธี 

พีซีอาร (polymerase chain reaction-sequence specific primer; 

PCR-SSP) สำาหรับตรวจหายีนของ Chido/Rodgers แตไมไดรับ

ความนิยม เนื่องจากตองใชวิธี nested-PCR ที่คอนขางยุงยาก 

ปจจุบันจึงนิยมตรวจหาแอนติเจนโดยทดสอบเม็ดโลหิตแดงกับ

แอนติซีรัมจากผูปวยที่มี anti-Ch/Rg 

สำาหรับการตรวจหาแอนติบอดีตอหมูโลหิตระบบ Chido/Rodgers 

มีขอสังเกตไดคือ แอนติบอดีจะทำาปฏิกิริยาที่ไมคอยแรงกับทุกเซล

ลที่ IAT และปฏิกิริยาจะลดลงเมื่อทดสอบกับน้ำายา low ionic 

strength solution (LISS) หรือ polyethylene glycol (PEG)  

นอกจากนี้เอ็นไซมบางชนิด เชน papain หรือ ficin จะทำาลาย

แอนติเจนดังกลาวได แตแอนติเจนจะไมถูกทำาลายดวย 200 mM 

Dithiothreitol (DTT) โดยทั่วไปสามารถตรวจยืนยันแอนติบอดีตอ

Table1  Prevalence of Chido/Rodgers phenotypes in random samples23

Chidoantigens Prevalence Rodgersantigens Prevalence

CH:1,2,3 88.2% RG:1, 2 95%
CH:1,-2,3 4.9% RG:1, -2 3%
CH:1,2,-3 3.1% RG:-1, 2 2%
CH:-1,-2,-3 3.8%
CH:-1,2,-3 rare
CH:1,-2,-3 rare
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หมูโลหิตระบบ Chido/Rodgers โดยใชวิธี plasma inhibition24 

และ C4-coated red blood cells15  ทั้งสองวิธีจะมีหลักการ 

ทดสอบแตกตางกัน คือ

1) วิธี plasma inhibition  เปนการทดสอบโดยนำาพลาสมา

ของคนปกติซึ่งมีองคประกอบของคอมพลีเมนต C4  ทำาปฏิกิริยา 

neutralization กับพลาสมาผูปวย  เพื่อทำาลายแอนติบอดีตอ Chido/

Rodgers กอน แลวจึงทดสอบกับเม็ดโลหิตแดงที่มีแอนติเจน Chido/

Rodgers เปรียบเทียบปฏิกิริยาที่ IAT ระหวางพลาสมาผูปวยที่ 

incubate กับพลาสมาคนปกติ กับพลาสมาผูปวยที่ incubate 

กับ 6% อัลบูมิน จะพบวาพลาสมาที่มีแอนติบอดีตอหมูโลหิตระบบ 

Chido/Rodgers จะไมเกิดปฏิกิริยาจับกลุมของเม็ดโลหิตแดงเมื่อ

ทดสอบรวมกับพลาสมาคนปกติ ในขณะที่พลาสมาที่ incubate 

กับ 6% อัลบูมิน จะเกิดปฏิกิริยาจับกลุมของเม็ดโลหิตแดงเสมอ 

2) วิธี C4-coated red cells เปนการเพิ่มความแรงของแอนติเจน 

Chido/Rodgers บนผิวเซลลเม็ดโลหิตแดงโดย incubate เม็ด

โลหิตแดงกับพลาสมาคนปกติซึ่งมีองคประกอบของคอมพลีเมนต 

C4 กอนการทดสอบ ทำาใหเพิ่มความแรงของปฏิกิริยาการจับ

กลุม เมื่อทดสอบเปรียบเทียบปฏิกิริยา IAT ระหวางเม็ดโลหิต

แดงปกติกับเม็ดโลหิตแดงที่ coated ดวย C4 จะพบวา พลาสมา

ที่มีแอนติบอดีตอหมูโลหิตระบบ Chido/Rodgers จะใหปฏิกิริยา

แรงขึ้นเมื่อทดสอบกับเม็ดโลหิตแดงที่ coated ดวย C4

สำาหรับการทดสอบเพื่อแยกชนิดของ anti-Chido กับ anti-

Rodgers จำาเปนตองใช red cell panel ที่มีแอนติเจน Ch-, Rg+ 

และ Ch+, Rg- ในการทดสอบ โดยตองทำาควบคูกับการทดสอบ

ชนิดของแอนติเจน Chido/Rodgers บนเม็ดโลหิตแดงผูปวยเพื่อ

ชวยในการแปลผลเสมอ 

การจัดหาโลหิตใหกับผูปวยที่พบแอนติบอดีตอหมูโลหิตChido/

Rodgers

กรณีที่ผูปวยสรางแอนติบอดีตอหมูโลหิตระบบ Chido/Rodgers 

ซึ่งเปนแอนติบอดีในกลุมที่ไมมีความสำาคัญทางคลินิกในการใหเม็ด

โลหิตแดง เนื่องจากไมมีรายงานการเกิด red cell hemolysis 

จากโลหิตที่ใหผูปวย2,7  ดังนั้นการใหโลหิตที่มีผลการทดสอบความ 

เขากันไดเปน incompatible crossmatch จึงสามารถทำาได  

แตมีขอควรระวังคือ ในซีรัมผูปวยตองไมมีแอนติบอดีตอหมูโลหิต

ระบบอื่นรวมดวย ซึ่งตองมีการทดสอบเพิ่มเติมกับ extra panel 

cells ภายหลังจากทำาการ adsorption แอนติบอดีของ Chido/

Rodgers ดวย autologous red blood cells ซึ่ง coated ดวย 

homologous C425 เพื่อแยก anti-Chido/Rodgers ออกจาก

แอนติบอดีของ high frequency antigens ของหมูโลหิตระบบอื่น

สรุป

การตรวจแอนติเจนและแอนติบอดีของหมูโลหิตระบบ Chido/

Rodgers นั้น ถึงแมวาจะไมไดเปนการตรวจประจำาเชนเดียวกับ

การตรวจหมูโลหิตระบบ ABO และ Rh  แตในกรณีที่ผูปวยสราง

แอนติบอดีตอหมูโลหิต Chido/Rodgers ธนาคารเลือดอาจเกิด

ปญหาในการทดสอบเพื่อเตรียมโลหิตของผูบริจาคที่เขากันไดกับ

ผูปวย   ทำาใหผูปวยตองรอโลหิตที่เหมาะสมนาน แตอยางไรก็ตาม 

การใหโลหิตผูบริจาคที่มีแอนติเจน Chido/Rodgers ยังคงมีความ

ปลอดภัย เพราะปฏิกิริยาอันไมพึงประสงคจากการรับโลหิตโดย

เฉพาะพลาสมาที่เกิดจากแอนติเจนและแอนติบอดีของหมูโลหิต

ระบบ Chido/Rodgers นั้นพบไดนอย
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